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MESAJE LA UN SFERT DE SECOL
Un sfert de secol
de la apariþia revistei Curier
În urmã cu 25 de
ani,
în
spaþiul
p u b l i c i s t i c
dâmboviþean îºi fãcea
apariþia un periodic
inedit,
denumit
CURIER. De-a lungul
timpului
subtitlul
acestuia s-a modificat de la iniþialul buletin
biblioteconomic, trecând prin denumirea de buletin
bibliologic, pentru ca în prezent sã fie cunoscut cu
informaþia la titlu de  revistã de culturã ºi bibliologie.
Cei care au avut aceastã iniþiativã au fost Victor Petrescu, director al Bibliotecii Judeþene I. H.
Rãdulescu Dâmboviþa la acel moment, fiind ºi
redactorul coordonator al acesteia, alãturi de Florin
Dragomir, Serghie Paraschiva, Cornel Albuleþ ºi
Minodora Gulie. Începând cu anul 2004 se adaugã
colectivului redacþional nume noi, tineri care
aleseserã sã facã parte din distinsa tagmã a
bibliotecarilor: Vlãduþ Andreescu, Daniela Stoica,
Alexandru ªtefãnescu, Ileana Faur, Loredana
Spânu, Dana Iordache etc. În prezent, revista l-a
pãstrat ca redactor fondator pe Victor Petrescu iar
redactor ºef a devenit Erich Agnes Terezia, pentru
ca în colectivul de redacþie sã fie aduºi ca seniori
editori: Radu Vergatti ºi Gh. Buluþã.
Revista ºi-a propus, încã de la primele numere,
sã readucã în atenþia publicului cititor aspecte
legate de cultura noastrã naþionalã ºi localã, dar
mai ales sã dezbatã problemele cu care se confrunta
mediul biblioteconomic de la acea datã. Dupã o
perioadã destul de îndelungatã în care bibliotecile
au fost lãsate departe de tot ceea ce însemna
noutate (sub aspect tehnologic, dar ºi profesional),
revista Curier dorea sã recreeze acest spaþiu
profesional punându-ºi la dispoziþie platforma
proprie, devenind o Agora a specialiºtilor în
bibliologie. Astfel, în paginile acesteia au publicat
nume importante ale acestui domeniu: Ion Stoica,
Mircea Regnealã, Gheorghe Buluþã, Doina Banciu,
Zenovia Niculescu, Eugen Marinescu, Octavian
Sachelarie, Victor Petrescu, Silvia Nestorescu,

Florin Rotaru, Cristina Popescu, Aurelian Popescu,
Elena Tîrziman etc. La aceºtia se adaugã nume
sonore din sfera culturalã dâmboviþeanã.
Curierul reflectã, în acelaºi timp, o istorie
instituþionalã (a Bibliotecii Judeþene I. H.
Rãdulescu Dâmboviþa), precum ºi una a destinelor
profesionale ale colaboratorilor revistei, mulþi dintre
ei jucând un rol important la aºezarea acestui
domeniul pe fãgaºul meritat. De asemenea, putem
spune cu tãrie cã este ºi catalizator al tuturor
iniþiativelor culturale locale.
Faptul îmbucurãtor este cã aceastã revistã
a ajuns a sãrbãtori 25 de ani de existenþã
neîntreruptã, ceea ce semnificã importanþa ºi
nevoia publicului specializat pentru un astfel de
demers cultural. Revista noastrã a ajuns la
stadiul în care a demonstrat ceea ce era de
demonstrat. În condiþiile în care presa scrisã
tradiþionalã este într-un declin evident, faptul cã
o publicaþie de specialitate reuºeºte sã se
menþinã pe piaþa editorialã este un lucru benefic
pentru sãnãtatea noastrã publicisticã. De acum
înainte revine actualei generaþii de specialiºti
ai domeniului bibliologic sã continue acest
demers lãudabil.
Numãrul de faþã este unul omagial în care am
cãutat sã aducem în prim plan câteva dintre cele
mai importante contribuþii publicate în paginile
revistei. Articolele selectate au fost organizate pe
trei capitole mari: Interferenþe culturale, Bibliologie
ºi Tableta de scriitor, în ultima rubricã apãrând
articolele cu referire predilectã la vechea Cetate
de Scaun, Târgoviºte. Ordinea acestora în
economia periodicului este una cronologicã, nu
întâmplãtor aleasã, ci pentru a oferi cititorului
oportunitatea de a observa mutaþiile care au avut
loc de-a lungul timpului în domeniul biblioteconomic.
La ceas aniversar adresãm revistei Curier o
urare din mediul academic  VIVAT, CRESCAT,
FLOREAT!

prof. univ. dr. Erich Agnes Terezia
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Mesajul Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Arhiepiscop ºi Mitropolit NIFON cu ocazia
împlinirii a 25 de ani de apariþie neîntreruptã
a revistei Curier a Bibliotecii Judeþene
Ion Heliade Rãdulescu din Târgoviºte
Aniversarea
celor 25 de ani de
a p a r i þ i e
neîntreruptã a
revistei ce culturã
º
i
bibliologie Curier,
a Bibliotecii Ion
H e l i a d e
Rãdulescu din
Târgoviºte
reprezintã pentru
comunitatea
noastrã localã un prilej de sãrbãtoare
spiritualã ºi culturalã.
De-a lungul timpului, revista a gãzduit
între paginile ei articole ºi studii ale unor
importante personalitãþi ale spaþiului nostru
cultural local ºi naþional, reuºind sã capteze
atenþia a numeroºi cercetãtori, ori iubitori
ai valorilor noastre naþionale.
Apariþia acestei reviste, aici, la
Târgoviºte reprezintã un simbol ºi o
celebrare a efervescenþei spirituale, în
istorica cetate a tiparului românesc. Actul
cultural este legat, la noi la români, dar nu
numai, de misiunea Bisericii care, încã de
la început, a patronat apariþia ºcolilor, a
universitãþilor ºi a bibliotecilor, pentru cã
spaþiul cultural ºi educaþional este unul în
care se manifestã cu putere inspiraþia
dumnezeiascã ºi creativitatea umanã, fiind
un ajutor indispensabil pe drumul
descoperirii propriului sens în viaþã ºi al
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urmãrii acestuia, pentru fiecare dintre noi.
Târgoviºtea este un exemplu glorios de
dezvoltare culturalã sub patronaj eclezial,
deoarece, aici, a fost tipãritã prima carte
de la noi ºi din sud estul Europei
(Liturghierul lui Macarie-1508), aici a
apãrut cel mai important cod de legi medieval (Pravila cea Mare-1652), dar ºi
instituþia ce a anunþat apariþia primei
universitãþi din Muntenia (Scholae graeca
et Latina).
Ieromonahul Macarie, Sf. Voievod
Neagoe Basarab, Dimitrie Liubavici,
Diaconul Coresi, Matei Basarab, Sf. Ier.
Martir Antim Ivireanul, ori Sf. Voievod Martir
Constantin Brâncoveanu sunt numai câteva
din personalitãþile ecleziale de mare
anvergurã culturalã care, cu osârdie ºi
bunãvoinþã, au lãsat o puternicã amprentã
culturalã ºi spiritualã, aici, la Târgoviºte.
De aceea, Editura Arhiepiscopiei
Târgoviºtei, publicã an de an, volume
destinate promovãrii acestor personalitãþi
istorice, a unor instituþii sau evenimente
fundamentale pentru viaþa, trecutul ºi
principiile noastre, româneºti ºi creºtine.
Fie ca Bunul Dumnezeu sã reverse, cu
generozitate, asupra ostenitorilor acestei
reviste multã bucurie, sãnãtate, pace ºi
îmbelºugate realizãri!
Cu binecuvântãri,
NIFON,
ARHIEPISCOP ªI MITROPOLIT
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De-a
lungul
existenþei, Curier 
revistã de culturã ºi
bibliologie, a adunat în
paginile
sale
remarcabile nume din
rândul specialiºtilor ºi
al oamenilor de culturã
români. Timp de 25 de
ani, una dintre puþinele
apariþii editoriale în
d o m e n i u l
biblioteconomiei ºi al ºtiinþei informãrii, a reuºit
sã aducã în faþa cititorilor teme din cele mai
diverse, cu un conþinut care viza aspecte noi

în domeniul cultural ºi ºtiinþific. În aceastã
tendinþã se remarcã frecvenþa crescândã a
articolelor vizând Noile Tehnologii ale
Informaþiei ºi Comunicaþiei, precum ºi aspecte
diverse vizând rezultatele cercetãrii ºi
dezvoltãrii în domeniul ªtiinþelor Informãrii.
Avem convingerea cã specialiºtii care susþin
revista Curier vor avea forþa profesionalã ºi
resursele necesare de a putea continua
demersul sãu atât de util în societatea
contemporanã.

Prof. univ. dr. ing.
DHC Doina Banciu

Academia Oamenilor de ªtiinþã din România

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Într-un moment de redefinire a destinului
românesc când, în urmã cu un sfert de veac,
pânã ºi viaþa culturalã a þãrii traversa un deºert
spulberat de tãvãlugul tranziþiei de la un tip de
societate la un alt tip, al democraþiei liberale,
era un gest de curaj, mai ales în provincie, de a
veni pe piaþa publicaþiilor cu un produs nou. ªi
acest gen de curaj l-a operaþionalizat cu succes
omul de culturã Victor Petrescu, director pe
atunci al Bibliotecii Judeþene Ion Heliade
Rãdulescu, iniþiind revista acestei instituþii,
sugestiv titratã Curier. Un curier, în fond, al
Cunoaºterii în varii orizonturi  o educaþie prin
cunoaºtere enciclopedicã  ºi al formãrii
profesionale în domeniul bibliotecar, al
valorificãrii acribice a moºtenirii culturale ºi
istorice târgoviºtean-dâmboviþene.

Iar azi, preluând
ºtafeta, încã tânãrul om
de culturã, reputat
istoric
al
Cãrþii,
respectat universitar,
Agnes Erich, duce mai
departe
aceastã
Flacãrã a spiritului,
revista
Curier
înscriindu-se printre
cele mai reprezentative
ale domeniului la nivel
naþional, fiind, în spaþiul publicistic dâmboviþean,
un pattern de prestigiu. Vivat! Crescat! Floreat!

Prof.dr. George Coandã

Superior al Ordinului Ziariºtilor
Preºedinte al Filialei Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa a
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Revista Curier ne-a
obiºnuit cu prezenþa sa
constant luminoasã în
peisajul
publicistic
dâmboviþean din acest
sfert de veac datoritã
unor oameni dedicaþi
frumoasei strãdanii de a
aºterne febril în pagini
ecoul bibliotecii pe
meleaguri târgoviºtene.
Aflat în pragul nunþii de argint cu Biblioteca
Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu?, Curierul,

riguros organizat, cultivã ºi rodeºte bucuria
permanentului recurs la culturã sub diversele ei
forme, la reperele profesiei peste timp, desigur ºi
prin nelipsita îndrãgitã tabletã de scriitor ºi
motivarea atât de beneficã a tinerelor condeie.
La mulþi ºi buni ani Curierului ºi celor dãruiþi
lui!
Cale lungã sã vã fie hãrãzitã, cu o primire
mereu caldã ºi avidã de culturã!

Conf. univ. dr. Cristina Popescu

Prodecan la Facultatea de Litere,
Universitatea din Bucureºti
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Un sfert de veac în slujba Culturii

Nu greºesc dacã afirm cã cea mai vizibilã,
mai aproape de cetãþeni dintre entitãþile
culturale ale fostei Cetãþi de Scaun este
Biblioteca Judeþeanã numitã inspirat Ion
Heliade Rãdulescu  scriitorul, filologul,
jurnalistul, unul dintre corifeii Revoluþiei de la
1848, primul preºedinte al Academiei
Române, târgoviºteanul sadea (n. 6 ian. 1802
la Târgoviºte), personalitate proteicã a cãrei
amprentã este reprezentã ubicuu în cultura
scrisã târgoviºteanã ºi naþionalã. Nu
întâmplãtor revista Bibliotecii Judeþene 
Curier. Revistã de culturã ºi bibliologie  are
un nume ce aminteºte de acelea ale
întemeietorului presei româneºti: Curierul
Românesc (1829) sau de Curierul de ambe
sexe (1837)
Înfiinþatã în 1994 de unul dintre cei mai
importanþi bibliologi contemporani  l-am numit
pe profesorul Victor Petrescu, cel mai longeviv
director de bibliotecã judeþeanã din þarã 
Curierul adunã 25 de ani de apariþie neîntreruptã
perioadã în care a direcþionat ºtiinþific cele 96
de biblioteci publice din Dâmboviþa. Profesorului
Victor Petrescu i se datoreazã calificarea
bibliotecarelor din judeþ la Universitatea Valahia.
În progresul în aliniere ºtiinþificã, în digitizarea,
modernizarea, în celelalte aspecte de noutãþi ºi
progres ale profesiei de bibliotecar un rol esenþial
l-a avut/îl are conducerea Bibliotecii Judeþene
(editorul revistei Curier), prof.univ.dr. Agnes
Erich care a ridicat Curierul la rangul de
tribunã a modernizãrii muncii bibliotecarilor,
obiectiv urmãrit cu obstinaþie de colegiul de
redacþie al Curier-ului, revistã de referinþã în
bibliologia contemporanã.
6

Colegiul de redacþie:
Director fondator: Conf.univ.dr. Victor
Petrescu
Redactor-ºef: Prof.univ.dr. Agnes Erich, director Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa
Seniori editori: Prof.univ.dr. Radu ªtefan
Vergatti; Dr. Gheorghe Buluþã
Redactori: Dr. Alexandru ªtefãnescu;
Vlãduþ Andreescu; Daniela Iordache
Procesare computerizatã: Ileana Faur;
Mariana Briceag
Tehnoredactare: Loredan Marcu
Remarcabilã implicarea Bibliotecii
Judeþean I.H. Rãdulescu  ºi prin Curier 
în cultura municipiului Târgoviºte: aniversãri,
comemorãri ale unor scriitori, lecturile publice,
marcarea fastuoasã a Zilei Culturii Naþionale,
atragerea tineretului spre lecturã, prin
concursuri literare (Moºtenirea Vãcãreºtilor,
Primãvara Albastrã etc.)
Nu existã domeniu cultural în care Curierul,
Biblioteca Judeþeanã sã nu fie prezente. Printrun management de înalt profesionalism cele
douã entitãþi culturale se confundã cu ceea ce
numim cultura târgoviºteanã.
Alãturi de Eroica ºi de Litere, Curier
este una dintre cele mai vizibile reviste de
culturã din spaþiul dâmboviþean ºi naþional.
Urãm Curier-ului, colegiului de redacþie viaþã
lungã spre bucuria cititorilor marcând, în acelaºi
timp, contribuþia revistei, a colaboratorilor sãi la
dezvoltarea bibliologiei naþionale.

Mihai Stan

Redactor-ºef Litere

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

Cu 25 de ani în urmã,
în toamna lui 1994,
hotãram sã editãm, cu
mijloace modeste, un
buletin biblioteconomic
intitulat Curier. Se dorea
sã fie un curier pentru
c u n o a º t e r e a
preocupãrilor,
a
sistemului de biblioteci
ale judeþului Dâmboviþa, în
mediul nostru cultural, dar
ºi al þãrii. Având o
personalitate rezonabilã
(semestrialã) este relevant faptul cã am asigurat o
apariþie neîntreruptã, pe parcursul a 5 luºtri.
Datoritã calitãþii activitãþii, a colaboratorilor,
începând din anul 2000, el a devenit Curier. Revistã
de culturã ºi bibliologie. Ce se urmãreºte de fapt? O

îmbogãþire continuã, teoreticã ºi practicã, a zestrei
spirituale a Târgoviºtei, a judeþului Dâmboviþa în
domeniu, a preocupãrilor, în timp, creionând astfel o
viitoare istorie a cãrþii ºi bibliotecii. De asemenea,
reliefarea trecutului ºi prezentului, a unor personalitãþi
care au îmbogãþit spiritualitatea acestor plaiuri,
încãrcate de istorie, ºi prin ea pe cea româneascã.
Aflatã în contact cu nume de importante
cercetãtori, bibliologice româneºti, cu scriitori,
cercetãtori ai fenomenului cultural la nivel naþional,
dar ºi locul, biblioteca ºi revista sa au devenit în
timp, o oazã de luminã, iradiind profesionalism,
competentã, devotament.
Tuturor, dar în mod special celor ce au compus,
în aceºti ani, colegiul redacþional, cuvenitele
mulþumiri ºi gratitudinea noastrã!

Victor Petrescu
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Vara aceasta, rãsfoind prin mulþimea de reviste pe
care le am în casã, am dat peste un numãr al publicaþiei
Curier, editatã de Biblioteca Judeþeanã  Ion Heliade
Rãdulescu din Târgoviºte. Gãsesc acolo un articol, cu
tentã istoricã, plin de interes, bine documentat ºi
argumentat. Deºi îl mai citisem cândva, articolul mi-a
produs o mare plãcere. Se vorbea acolo de o
personalitate a Târgoviºtei, rolul pe care aceasta l-a avut
în relaþiile culturale româno-franceze, legãtura cu pictori
importanþi din Paris etc. Asemenea studii serioase,
dense gãseºti aproape în fiecare numãr al revistei. Este
meritul conducerii bibliotecii cã , prin acþiuni de
voluntariat, reuºeºte sã editeze o asemenea publicaþie
în care se vehiculeazã informaþii culturale sub semnãtura
unor importanþi oameni de culturã ºi, deopotrivã, se
cultivã tinere talente.
Aflu acum cã revista împlineºte un sfert de veac de
la apariþie. La ceas aniversar, doresc sã transmit
colegilor din Dâmboviþa mult succes în activitatea pe
care o desfãºoarã cu atâta ardoare pe tãrâmul cãrþii.
Revista pe care o sãrbãtoresc este dovada vie a faptului
cã atunci când profesia se îmbinã cu pasiunea, nu pot
rezulta decât lucruri valoroase ºi durabile în timp. De-a

lungul acestor ani, 25 la
numãr, au rãspuns apelului
editorilor revistei Curier
numeroase personalitãþi
culturale, semnatari ai unor
valoroase articole, cu opinii
originale ºi pline de interes,
idei ce se constituie într-o
certã motivaþie pentru
comunitatea
localã
dâmboviþeanã privind
perfecþionarea demersului
cultural ºi bibliologic. Este
meritoriu pentru capitala
tiparului românesc sã editeze o revistã deþinutã de o
bibliotecã ºi dedicatã specialiºtilor în domeniu ºi nu
numai. Considerãm cã nobila trudã a fãuritorilor acestei
publicaþii trebuie continuatã ºi încurajatã, meritând
respectul breslei celor care lucreazã cu cartea.

Prof.univ.emerit Mircea Regnealã
Facultatea de Litere
Universitatea din Bucureºti
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La ceas aniversar,
membrii
Asociaþiei
Bibliotecarilor
din
România
ureazã
Curierului o existenþã cât
mai îndelungatã, la
acelaºi nivel profesional
ridicat. În numerele
editate pe parcursul
celor 25 de ani de
existenþã neîntreruptã,
redactorii ºi colaboratorii
acestei publicaþii au

dovedit o mare deschidere cãtre nou, dezbãtând
problemele privind reevaluarea rolului bibliotecilor
în comunitãþile pe care le deservesc. De asemenea,
o atenþie sporitã a fost acordatã rolului important
pe care îl au asociaþiile de profil în tot ceea ce
înseamnã profesionalizarea meseriei de bibliotecar.
Suntem convinºi cã acest demers va continua în
aceeaºi direcþie ºi la aceleaºi standarde ridicate,
drept pentru care urãm colegilor noºtri la cât mai
multe numere!

Adriana Szekely

Preºedinte Asociaþia Bibliotecarilor din România
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INTERFERENÞE CULTURALE
Note despre apariþia
oraºului Târgoviºte
Oraºul Târgoviºte se aflã situat în apropierea
paralelei de 45o (44o56') latitudine nordicã ºi a
meridianului 25o28' longitudine esticã.
În contextul reliefului, oraºul se gãseºte aºezat la
limita zonei de contact dintre dealurile de încreþire ºi
câmpie, având o altitudine de la nivelul mãrii de 280,52
m. Depresiunea intracolinarã în care a apãrut ºi s-a
dezvoltat o intensã activitate omeneascã este strãbãtutã
de râurile Ialomiþa, Ilfov ºi Dâmboviþa care au favorizat o
locuire timpurie încã din orânduirea comunei primitive.
Sãpãturile arheologice sistematice, aflate la început
au scos la ivealã în zona cartierului Suseni, în partea
de nord a oraºului, urmele unei aºezãri datând din
secolele III-V e.n. ce aparþinea populaþiei dacilor liberi,
care se afla însã în circuitul economic al lumii romane.
Sãpãturile arheologice efectuate în aceeaºi zonã în anul
1977 au adus la luminã noi urme materiale care atestã
o locuire în secolele X-XI ºi aparþinând culturii Dridu.
În condiþiile create la sfârºitul secolului al X-lea ºi
începutul celui urmãtor, se observã cu claritate
revitalizarea economicã a vechii aºezãri. Credem cã în
strânsã legãturã cu aceste noi condiþii de viaþã
economicã trebuie cãutate începuturile aºezãrii feudale
permanente din cuprinsul Târgoviºtei.
Se pare cã ultimul val al popoarelor migratoare n-a
întrerupt dezvoltarea aºezãrii din Suseni, deºi datele
despre existenþa ei sunt încã puþine. Marea invazie tãtarã
din 1241 nu a atins decât vremelnic aceste regiuni ºi nu
putea întrerupe dezvoltarea fireascã a aºezãrii devenitã
acum statornicã. Existã posibilitatea ca întreaga
activitate sã se fi încetinit doar pentru o perioadã relativ
scurtã, dar viaþa ºi-a urmat cursul în perimetrul viitorului
oraº în mod ascendent, în secolele XIII-XIV întâlninduse urme intense de locuire.
Situarea aºezãrii la zona de interferenþã dintre
câmpie ºi deal, în apropierea Ialomiþei, permite sã se
presupunã cã la sfârºitul secolului al XIII-lea - începutul
secolului al XIV-lea, aºezarea sã joace rolul de loc de
schimb, la început modest, având razã de influentã
asupra întregii zone din împrejurimi. Este posibil ca
aºezarea, care a cãpãtat cu timpul un caracter preurban,
sã concentreze schimbul de produse pentru întreaga
vale a Ialomiþei. Se observã acum înmulþirea locuinþelor
care se deosebesc tot mai mult de simplele bordeie.
Sporirea rolului ºi a importantei drumului ce trecea
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pe Valea Dâmboviþei
cãtre Brãila prin diploma
acordatã de Vlaicu I în
1368, a constituit o
premisã de mare
importanþã pentru
creºterea economicã a
aºezãrii din Suseni Noul
privilegiu
întãrea
braºovenilor libertãþi de comerþ pe care le aveau din
vechime. Se specificã, însã, cã spre deosebire de alte
drumuri, mãrfurile transportate pe aici se bucurau de o
situaþie preferenþialã, plãtindu-se vamã decât o datã la
Câmpulung.
Se realizau astfel pe vechea cale de comerþ, târguri
periodice stabilite la date precise, ce contribuiau la
dezvoltarea aºezãrilor. În acest fel, se impunea încã
din aceastã perioadã un târg cu caracter periodic, a
cãrei importanþã va fi în continuã creºtere. Prin
stabilirea acestui loc de schimb în zona de contact
dintre deal ºi câmpie ne obligã sã considerãm cã
începuturile s-au datorat tocmai schimbului local, din
zona imediat învecinatã.
Paralel cu dezvoltarea aºezãrii din Suseni, care a
cãpãtat trãsãturi cu caracter urban în cursul secolului
al XIV-lea, a prins contur ºi aºezarea situatã în Târgul
de Jos. Cu ocazia cercetãrilor efectuate în cursul anului
1979 s-a putut observa cã în a doua jumãtate a secolului
al XIV-lea aºezarea se conturase fiind formatã din mai
multe locuinþe de suprafaþã ce aveau pivniþe încãpãtoare.
Unele din ele aveau douã încãperi ºi coridor ceea ce
dovedeºte cã ºi aici se fãcuserã paºi importanþi spre
urbanizare. Ca ºi în aºezãrile din Târgul de Jos, aici sau descoperit mai multe cuptoare de ceramicã situate
in jurul aºezãrii.
Se observã cum datoritã dezvoltãrii economice,
numãrul populaþiei a sporit, determinând ca aria aºezãrii
sã se extindã, ceea ce a fãcut ca distanþa dintre cele
douã aºezãri sã se micºoreze.
Sporirea importanþei economice, situarea celor douã
aºezãri într-un loc strategic, a fãcut ca atenþia domniei
sã se îndrepte spre ele. Creºterea importanþei drumului
de pe Valea Dâmboviþei impunea intervenþia domniei
pentru supraveghere. De aceea, credem cã trebuie privitã
cu interes ºtirea transmisã de Giacomo di Pietro Lucari,

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

care a venit în Þara Româneascã în 1605 reamintinduºi faptul cã ºi strãmoºul sãu Nicolae Lucari venise pe
acele locuri, ca sol la curtea lui Vladislav I. Cu aceastã
ocazie strãmoºul sãu aflase cã Negru vodã...
Întemeiase oraºul Câmpulung ºi a tras câteva întãrituri
de cãrãmidã la Bucureºti, Târgoviºte.... Tradiþia izvorâtã
din aceastã mãrturie este deosebit de interesantã ºi
este confirmatã ºi de alte izvoare.
Faptul cã domnia a iniþiat lucrãri în vatra Târgoviºtei
a fost sesizat pentru prima datã de cãtre Nicolae Iorga
care a intuit, cã pe aceste locuri s-a dat bãtãlia din
1368 dintre voievodul Transilvaniei ºi pârcãlabul Dragomir.
În urma sãpãturilor arheologice din anul 1976
desfãºurate în incinta Curþii Domneºti zidul orientat spre
NNV SSE, din sectorul A, se considerã a fi anterior
primei incinte care forma nucleul viitoarei curþi domneºti
ctitoritã de Mircea cel Bãtrân.
Se avanseazã ideea cã domnia a acordat atenþie
vechii vetre a oraºului încã înainte de Mircea cel Bãtrân
întãriturile de cãrãmidã arsã, despre care vorbea Lucari,
fiind astfel materializate.
Realizarea unei fortificaþii în aceastã regiune era
necesarã. Construitã probabil în a doua jumãtate a
secolului al XIV-lea, fãrã sã fie atestatã încã arheologic
avea ca scop în primul rând supravegherea drumului
comercial al Câmpulungului, a cãrui importanþã se afla
în continuã creºtere. Mãsura se înscrie de altfel într-un
complex mai amplu, în care intra nu numai fortificaþia
Câmpulungului ºi a Târgoviºtei, ci ºi a Branului, ale cãror
începuturi se fac tot acum.
Având o importanþã în continuã creºtere, drumul
Câmpulungului ºi al Branului se înscria între cãile ce
legau oraºele din centrul Europei cu porturile de la
Dunãrea de Jos ºi se impunea ca ei sã fie supravegheat
ºi administrat cât se poate, de bine.
În felul acesta observãm cum prin mãsurile luate de
domnie, încã înainte de Mircea cel Bãtrân se contureazã
o nouã ºi prosperã aºezare urbanã, care în ultimul sfert
al secolului al XIV-lea se impune ca fiind una dintre cele
mai importante din cuprinsul Þãrii Româneºti.
În contextul schimbãrilor profunde care au cuprins
societatea feudalã din Þara Româneascã, în urma
întemeierii statului feudal independent ºi de sine
stãtãtor, s-a urmãrit cu stãruinþã organizarea unui cadru
propriu de dezvoltare, care sã reziste tendinþelor
permanente de expansiune ale noilor state vecine.
Devenit domn al Þãrii Româneºti într-un moment
când independenþa þãrii era grav ameninþatã de turci,
Mircea cel Bãtrân s-a strãduit în permanentã sã
organizeze apãrarea ºi consolidarea þãrii, construind
cetãþi, înfiinþând noi dregãtorii, reorganizând întregul
sistem militar.
Noile condiþii istorice, dezvoltarea deosebitã pe care
o cunoscuse cele douã aºezãri din actualul teritoriu al
oraºului, l-au determinat pe Mircea cel Bãtrân sã-ºi
îndrepte atenþia spre aceste locuri.
Mutarea capitalei la Târgoviºte nu a reprezentat
doar un moment de conjuncturã, ci s-a realizat printr-o

politicã bine chibzuitã, presupunând o îndelungatã
perioadã de timp.
Încã de la începutul domniei, atenþia lui Mircea cel
Bãtrân a fost îndreptatã spre Târgoviºte, cãci în 1395,
când Schiltberger trecea prin Þara Româneascã preciza
cã, a vizitat ºi cele douã capitale ale ei, care sânt numite
Argeº ºi Târgoviºte. În ºtirea transmisã de cãlãtorul
german, apare menþionatã reºedinþa care corespunde
atât din punct de vedere a vechilor condiþii ºi împrejurãri
interne ºi internaþionale cât ºi una nouã care apare
curând.
Analizând condiþiile dezvoltãrii oraºului, putem
observa cum domnia a acordat atenþie aºezãrii de aici,
ridicând fortificaþii, încã din perioada anterioarã, dar
numai Mircea cel Bãtrân în domnia sa de maximã
dezvoltare a statului muntean ºi ca întindere teritorialã
ºi ca putere militarã a hotãrât sã stabileascã la
Târgoviºte reºedinþa voievodalã.
În aceastã domnie se iau mãsuri energice pentru
construirea unei adevãrate reºedinþe domneºti compusã
din casa propriu-zisã, o bisericã ºi ziduri de incintã.
Casa domneascã a fost construitã într-un plan
dreptunghiular, cu dimensiunile exterioare de 29 x 32
m ºi cuprindea beciuri spaþioase ºi parter.
În apropierea casei domneºti a fost construitã o
bisericã, cu plan trilobat, decoratã cu firide subliniate la
partea superioarã de discuri ceramice smãlþuite. De jur
împrejur se aflau ziduri de incintã realizate din bolovani
de râu ºi turnuri de apãrare la colþuri. Pe latura de vest
ºi sud se realiza un ºanþ de apãrare de mari dimensiuni,
întãrit cu val ºi palisadã.
Întregul ansamblu reprezenta pentru vremea aceea
o mare realizare, folosind procedee nemaiîntâlnite pânã
atunci în arhitectura munteneascã.
Dupã 1418 Târgoviºtea a continuat sã se menþinã
ca principalã reºedinþã domneascã. Importanþa
oraºului a fost în continuã creºtere, determinând pe
Dan al II-lea sã acorde orãºenilor mari privilegii,
acordându-le dreptul sã umble ºi pe la Severin ºi prin
toate târgurile ºi la Brãila ºi prin toatã þara, plãtind
vamã doar la Târgoviºte.
Aceste privilegii au permis orãºenilor sã devinã
negustori pricepuþi ºi sã obþinã însemnate profituri. Din
scrisoarea lui Vlad Dracul adresatã braºovenilor aflãm
cã târgoviºtenii ajunseserã sã mânuiascã însemnate
sume de bani, fapt ce stârnea invidia negustorilor
braºoveni.
Din Târgoviºte, în tot cursul primei jumãtãþi a
secolului al XV-lea s-au confirmat vechile privilegii
acordate oraºelor transilvane ºi în primul rând
Braºovului. Tot aici se îndreptau atacuri în cãutare de
pradã, soldate cu distrugeri cum s-a petrecut la 1443.
Fãrã nici o tãgadã, în cursul primei jumãtãþi a
secolului al XV-lea, oraºul devenise cel mai important
centru economic, administrativ ºi militar.

Mihai Oproiu

Articol publicat în nr. 1/1995
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Cantacuzinii români
Fãrã excepþie, marile dicþionare de personalitãþi
politice definesc Cantacuzinii ca familia din
aristocraþia bizantinã care a dat împãraþi ai
Bizanþului, despoþi ai Mistrei ºi domni în Principatele
Române.
Datoritã multelor idiosincrasii ºi prejudecãþi
naþionaliste ale vremurilor, ca ºi atâtor dificultãþi de
informare, greu surmontabile, deºi cunoscutã unor
istorici ai Evului Mediu - ºi în special lui Nicolae
Iorga - legã tura de sânge dintre ramura
domnitorilor cantacuzini din Principate, împãraþii
bizantini ºi despoþii Moreei peloponeziace a fost
puþin subliniatã ºi încã ºi mai puþin pusã în evidenþã.
Fãrã pretenþia de a epuiza subiectul ºi de a fi în
posesia adevãrului absolut, voi încerca sã subliniez
ºi sã sintetizez în cele ce urmeazã informaþia, încã
lacunarã ºi azi, cu privire la unii dintre cantacuzinii
care s-au ilustrat în istoria Principatelor Române.
Astfel, primul cantacuzin pomenit de cronici în
Þara Româneascã este Constandin; boier de mare
audienþã ºi influenþã în sfatul þãrii; ajunge în vremea
lui Matei Basarab, prin merite personale, la rangul
de postelnic ºi se cãsãtoreºte cu domniþa Elina,
fata fostului domnitor Radu ªerban Basarab.
Postelnicul ºi-a gãsit de tânãr refugiu în Þara
Româneascã, împreunã cu fraþii sãi, Toma ºi
Iordache, stabiliþi, ulterior, în Moldova, dupã ce au
fost nevoiþi sã vândã ºi sã împartã între ei toatã
averea tatãlui lor de la Þarigrad (Constantinopol),
în urma uciderii acestuia, surghiunului, ºi
persecuþiei la care familia a fost supusã de cãtre
sultanul Selim I (1512-1520) ºi de cãtre urmaºul
sãu, Suleiman. Constandin/ Constantin
Cantacuzino s-a stabilit în Muntenia aºadar,
determinat de persecuþiile teribile la care erau
supuºi creºtinii în genere în fostul Imperiu Bizantin,
la un secol chiar de la cãderea Constantinopolului
(29 mai 1453), ºi mai ales sfetnicii din anturajul
ultimului împãrat bizantin, printre care, la loc de
cinste, s-a prenumãrat ºi Ioan Cantacuzino
stratopedarhul (conducãtorul taberei militare a
Constantinopolului) - un apropiat al împãratului
Constantin - ca ºi protostratorul Dimitrie
Cantacuzino (cel care împreunã cu învãþatul
Xenachis va recurge, mai târziu, la o stratagemã,
inventând ºi probând cu martori dreptul unei pãrþi
a bisericilor ortodoxe din Constantinopol de a-ºi
pãstra religia, privilegiu acordat, chipurile, de însuºi
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Mehmet al II-lea
Cuceritorul (vezi ºi
Dimitrie Cantemir,
Istoria Imperiului
Otoman). Este de
notorietate în istorie
faptul cã sultanul
Selim I, un fanatic
islamist, considera cã toþi creºtinii din Imperiu
trebuiau aduºi la mahomedanism iar bisericile lor
transformate în geamii.
Prin acest Constantin Postelnicul, neîndoielnic,
- o afirmã ºi Nicolae Cartojan, de altfel, specialist
eminent al genealogiei ºi istoriei acestei familii Cantacuzinii români se trag direct din spiþa
împãraþilor bizantini aºa ziºi de planul al doilea, al
cãrui prim exponent este împãratul Ioan
Cantacuzino al VI-lea (1344-1355), sfetnic apropiat
o vreme al despotului Andronic al III-lea al
Constantinopolului. Ioan Cantacuzino este cel care,
în 1341, a provocat rãzboiul civil cu regenþii care
conduceau þara în numele împãratului nevârstnic
Ioan al V-lea ºi care, profitând de împrejurare, s-a
înscãunat împãrat; mai apoi a devenit socrul
împãratului Ioan al V-lea care, deºi a pierdut tronul
de trei ori, uzurpat de socrul sãu, de fiul sãu ºi de
un nepot (!), a domnit nu mai puþin de 50 de ani.
Din stirpea împãrãteascã de planul al doilea
aºadar, urmaºã a lui Ioan Cantacuzino al VI-lea,
care a dat ºi despoþii bizantini ai Moreei
(Peloponezului), Elena Cantacuzena, soþia
împãratului David al Trapezuntului (ultima capitalã
a Bizanþului, cãzutã în mâna turcilor în 1461) îºi
îngropa cu mâna sa, cum zice cronicarul, ºase
copii ºi soþul, uciºi din porunca sultanului în 1463.
Singurul copil, scãpat ca prin minune, George, avea
în 1463 doar trei ani, scrie istoricul englez Steeven
Ruciman în The Fall of Constantinople. Acesta a
crescut la început în legea musulmanã, dar, mai
târziu, a fugit la sora sa în Georgia, s-a fãcut din
nou creºtin, s-a cãsãtorit ºi a avut copii.
Tatãl postelnicului Constantin Cantacuzino,
urmaº direct pe linia George Cantacuzino din
împãratul Ioan Cantacuzino al VI-lea, a fost unul
dintre creºtinii care nu numai cã nu ºi-au renegat
credinþa, dar care, spre deosebire de un Mihail
Cantacuzino ªeitanoglu (dracul, în turcã), profitor
versat al noii puteri, încât ajunsese, cum spune la
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cronicã, de numea la sfârºitul secolului al XV-lea
domnitori în Þãrile Române, pãstrându-se departe
de anturajul sultanului, a fost considerat pânã la
urmã uzurpator ºi ucis, o parte a familiei alungatã
ºi nevoitã sã se refugieze în Creta ori aiurea...
Ajuns la aceastã încheiere, trebuie spus cã, dea lungul timpului, s-au exprimat ºi îndoieli privitoare
la filiaþia directã a domnitorilor cantacuzini români
din împãraþii Bizanþului. Mai aproape de noi, e de
luat în seamã opinia bizantinologului Donald M.
Nicol, combãtutã indirect cu argumente solide de
genealogistul de mare reputaþie Ioan C. Filitti, sau
de cãtre Petre ªt. Nãsturel în articolul De la
Cantacuzinii Bizanþului la Cantacuzinii Turcocraþiei
ºi ai Þãrilor Române, în Arhiva genealogicã, 1-2/
1994, pag. 171-175. Personal împãrtãºim un punct
de vedere istoric, exprimat ºi susþinut cu tãrie de
reprezentanþii cei mai de seamã ai acestei celebre
familii de mari cãrturari umaniºti!
Din cãsãtoria postelnicului Constantin
Cantacuzino cu doamna Elina, fata domnitorului
Radu ªerban Basarab, s-au nãscut ºase bãieþi ºi,
dupã unele contribuþii genealogice, cinci fete. Matei
Cantacuzino, boier cu vãdite înclinaþii artistice, ctitor
al Mãnãstirii Sinaia, e pomenit de cronici însoþindo în pelerinaj la Sfântul Mormânt pe mama sa,
domniþa Elina, dupã moartea postelnicului ucis din
porunca domnitorului Grigore Ghica, în urma
uneltirilor partidei boierilor Bãleni. Se ºtie astãzi cã
era foarte respectat la curtea nepotului sãu,
domnitorul Constantin Brâncoveanu. Despre
Drãghici Cantacuzino, al doilea fiu al postelnicului,
în Letopiseþul cantacuzinesc se scrie cã a fost
omorât de cãtre aceeaºi duºmani ai familiei, boierii
Bãleni; în schimb, în Cronica Bãlenilor se afirmã
cã ar fi murit de ciumã. Cel de al treilea bãiat nã
scut în familia postelnicului este Constantin
Cantacuzino (Stolnicul), cel care a fost sfetnicul ºi
inspiratorul politicii a cel puþin trei domni: a fratelui
sãu, ªerban Cantacuzino, a nepotului sãu,
Constantin Brâncoveanu ºi a fiului sãu, ªtefan
Cantacuzino. Constantin Cantacuzino Stolnicul, una
dintre cele mai fascinante personalitãþi ale Evului
Mediu românesc, s-a nãscut în 1650, iar primele
cunoºtinþe de scriere ºi citire le-a dobândit la
Târgoviºte în celebra Schola greca e latina care
funcþiona aici pe vremea lui Matei Basarab. Datoritã
prigoanei la care a fost supusã familia sa, dupã
moartea tragicã a postelnicului, Constantin va
studia la Constantinopol ºi Padova, devenind unul
dintre cei mai învãþaþi ºi mai respectaþi cãrturari ai
vremii. Mãrturie stã în acest sens ºi celebra sa
bibliotecã adãpostitã în conacul de la Mãrgineni
(azi, I. L. Caragiale), cuprinzând peste 400 de

manuscrise ºi cãrþi rare, multe dintre ele pãstrânduse ºi astãzi în fondul Bibliotecii Academiei Române.
De la Constantin Cantacuzino Stolnicul ne-a
rãmas o celebrã hartã a Valachiei, prima de acest
fel pentru þinutul muntenesc, cunoscutã ºi în Occident ºi o foarte interesantã Istorie a Þãrii Româneºti.
Constantin Cantacuzino Stolnicul a murit împreunã
cu fiul sãu, domnitorul ªtefan Cantacuzino, ucis la
Constantinopol de Gin Ali paºa, cãlãul ºi al lui
Constantin Brâncoveanu ºi al celor patru fii ai sãi.
Vel spãtarul Mihail Cantacuzino, ucis împreunã cu
fratele sãu, Constantin Stolnicul ºi nepotul sãu,
domnitorul ªtefan Cantacuzino, s-a ilustrat ca
istoric; de la el rãmânându-ne o Genealogie a
Cantacuzinilor ºi o Istorie a Þãrii Româneºti care
reflectã cu lux de amãnunte domnia fratelui sãu,
ªerban Cantacuzino. Mihail Cantacuzino este ºi
ctitorul celebrei ªcolii româneºti de la Colþea,
organizatã dupã modelul ªcolilor similare româneºti
de la Târgoviºte ºi Câmpulung. Toma Spãtarul, al
patrulea copil al lui Constantin Cantacuzino
Postelnicul este cel care, trecând în lupta de la
Stãnileºti de partea ruºilor, grãbeºte mazilirea ºi
moartea lui Constantin Brâncoveanu, ca ºi accesul
la tron, de ce sã nu o spunem?, a nepotului sãu,
ªtefan Cantacuzino.
ªerban Cantacuzino Basarab, primul domnitor
muntean dintre cantacuzini, a domnit între anii
16781688. Graþie cãsãtoriei tatãlui sãu, postelnicul,
cu doamna Elina, fiicã de Basarabi, el a putut fi
adus la domnie în virtutea dreptului ereditar, întãrit,
de altfel, prin adoptarea în coroanã a numelui
Basarabilor. ªerban Cantacuzino s-a ilustrat
îndeosebi ca protector al culturii, fiind ctitorul
Academiei de la Sfântul Sava din Bucureºti; pe
vremea lui s-a tradus pentru prima oarã integral în
româneºte Biblia (BIBLIA de la Bucure ºti a lui
ªerban Cantacuzino). A zidit mãnãstirea de la
Cotroceni, a înfiinþat douã tipografii, a Episcopiei
Buzãului ºi a Mitropoliei din Bucureºti. Organizânduºi dupã principii moderne armata, care numãra nu
mai puþin de patruzeci de mii de oameni ºi 38 de
tunuri, ªerban Cantacuzino ambiþiona sã
reîntemeieze Imperiul Bizanþului, când a murit pe
neaºteptate, probabil otrãvit!
Dintre fetele lui Constantin Cantacuzino
Postelnicul cea mai cunoscutã este desigur Stanca
Cantacuzino, cãsãtoritã cu Papa Brâncoveanu mama viitorului domn Constantin Basarab
Brâncoveanu (1688-1714). Dupã moartea marelui
voievod, caracterizat ca ºi înaintaºul sãu prin
nenumãrate fapte de culturã, la tron a urmat ªtefan
Cantacuzino (1714-1716), fiul Stolnicului
Constantin Cantacuzino, mort împreunã cu tatãl
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sãu, urmând într-un fel destinul unchiului sãu, uciºi
cu toþii de nãprasnicul Gin Ali paºa. Domnia lui
ªtefan Cantacuzino este consfinþitã în istorie ca
ultima domnie pãmânteanã, dupã care au urmat
aºa zisele domnii fanariote.
Fii lui ªtefan Cantacuzino, Gheorghe
Cantacuzino, Iordache Cantacuzino - Beizadea ºi Drãghici Cantacuzino, deºi puternic sprijiniþi de
boierii munteni, care doreau reinstaurarea
domniilor pãmântene, n-au mai ajuns niciodatã la
domnie! De altfel, prin cãsãtoria fiicei biv vel
spãtarului Radu Cantacuzino, fiul stolnicului
Constantin Cantacuzino cu un Constantin
Mavrocordat, împãcarea celor douã familii a fost
consfinþitã ºi cearta cu fanarioþii încheiatã.
Asemenea politicale erau de altminteri obiºnuite
în acele vremi; în 1688, prin cãsãtoria domniþei
Smaragda, fiica domnitorului ªerban Cantacuzino,
cu boierul Grigore Bãleanu se stingea ºi vechiul
conflict dintre cele douã familii, zâzanie ce dura
de pe vremea morþii prin sugrumare în Biserica din
Snagov a Postelnicului Constantin Cantacuzino.
ªeitãneºtii (drãculeºtii), cum îi porecliserã boierii
Bãleni pe Cantacuzini, pe care-i considerau urmaºi
direcþi ai lui Mihail Cantacuzino ªeitanoglu, nu sau ilustrat mai puþin în viaþa politicã a Moldovei.
Este cunoscut faptul cã mama lui Ioan Neculce era
fiica lui Iordache Cantacuzino Stolnicul, fiul lui
Iordache Cantacuzino Vistiernicul, frate aºadar al
lui Constantin Cantacuzino Postelnicul din
Muntenia. Iordache Cantacuzino, împreunã cu
fratele sãu, Toma, s-a stabilit, aºa cum am mai
spus, dupã peregrinarea prin Muntenia, în Moldova.
Cei doi fraþi, dupã unele cronici, au fost opozanþi
deschiºi ai domnitorului Vasile Lupu; din cauza
uneltirilor lor Vasile Lupu fiind în douã rânduri închis
la Constantinopol. Un Todiraºcu Cantacuzino,
pomenit de Grigore Ureche în Letopiseþul sãu, fiu
al lui Toma Cantacuzino, probabil, a fost
conducãtorul cancelariei latine a aceluiaºi Vasile
Lupu. Din bizantina-moldovlahã familie de boieri
cantacuzini se trãgea ºi mama lui Antioh Cantemir,
soþia domnitorului Dimitrie Cantemir - Casandra
Cantacuzino, fiica domnitorului ªerban Cantacuzino
Basarab. Vornicul Toma, fratele Postelnicului
Constantin Cantacuzino se pare cã a fost însurat
cu sora mamei lui Miron Costin, ceea ce explicã
protecþia specialã de care s-a bucurat faimosul
cronicar din partea celor doi influenþi fraþi
cantacuzini.
Pe tronul Moldovei se pare cã a fost un singur
domnitor din stirpea Cantacuzinilor! El se numea
Dumitraºco Cantacuzino (1674-1676) ºi a fost
impus de turci, nu fãrã consimþãmântul secret al
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partidei cantacuzinilor munteni, cunoscutã la acele
vremi ca foarte influentã. Dumitraºco Cantacuzino
a fost dupã toate probabilitãþile fiul fratelui lui
Constantin Cantacuzino Postelnicul, rãmas singurul
în capitala fostului imperiu, dupã bejenia celor trei
fraþi în Principatele Române. Pentru acesta, potrivit
lui Ioan Neculce, Constantin Postelnicul a nutrit o
slãbiciune evidentã, deºi nepotul nu e câtuºi de
puþin strãin pânã la urmã de moartea unchiului. Un
adevãrat capitol de roman pitoresc scrie Ioan
Neculce în legãturã cu mazilirea domnitorului
grec, care, zice cronicarul, deºi bãtrân, îºi lãsase
la Þarigrad soþia ºi trãia cu o Aniþa, fiica unei
rachieriþe din Iaºi. Dupã mazilire a luat-o cu el la
Constantinopol, dând- o dupã o slugã! Acest
Dumitraºco care a avut fantezia, scrie acelaºi
ºugubãþ Neculce, de a ieºi din curtea palatului
domnesc, în momentul mazilirii, în sunet de
trâmbiþe, a rãmas în istorie ºi prin necugetata
arestare a învãþatului viitor mitropolit Dosoftei,
doar pentru cã acesta îl sprijinea la domnie pe
voievodul rãmas fãrã tron, Petriceicu-Vodã. În
cronici se mai pomeneºte ºi de un Ilie Cantacuzino,
care era mare vistiernic în Moldova pe vremea
domniei lui Mihai Racoviþã.
Din spiþa bizantinã a familiei Cantacuzinilor
(!), în celebrul Dicþionar Universal de
personalitãþi al lui Lazãr ªãineanu, autorul indicã
în linie directã încã patru Cantacuzini: Gheorghe
Grigore Cantacuzino (zis Nababul), 1837-1913,
a fost ºeful Partidului Conservator ºi primministru ; Ioan Cantacuzino, cunoscut drept
întemeietorul ºi creatorul ªcolii române de
microbiologie; George M. Cantacuzino, celebru
arhitect ºi eseist; Constantin (Bâzu)
Cantacuzino, pilot temerar ºi automobilist...
Acestora li s-ar mai putea adãuga, printre alte
multe nume: prozatorul Alexandru Cantacuzino,
prieten apropiat al lui Vasile Alecsandri ºi Ion
Ghica; George Mathei Cantacuzino, de la a cãrui
naºtere s-au împlinit recent 100 de ani, eseist,
estetician ºi memorialist, remarcabil poet de
limbã francezã ; poetul ºi traducãtorul Ioan
Cantacuzino; Scarlat Cantacuzino, însãrcinatul
cu afaceri al României în Franþa (1918), poet
de limbã francezã apreciat în mod cu totul special de Mallarme ºi Valery.
Firele atât de prolificei ºi tot pe atât de
însemnatei familii a Cantacuzinilor români nu se rup,
evident, rãmuriºul arborelui lor genealogic fiind încã
verde în momentul de faþã ºi deosebit de stufos.

ªtefan Ion Ghilimescu
Articol publicat în nr. 2/1999
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Politica externã
a lui Constanin Brâncoveanu
faþã de Imperiul Habsburgic
Eºecul armatelor turceºti în faþa Vienei în anul
1683 este considerat de cãtre majoritatea
istoricilor un moment de cotiturã pentru istoria
universalã, având consecinþe deosebite pentru
schimbarea echilibrului de forþe în zona Europei
sud-estice. Înfruntarea de mai bine de trei secole
dintre Imperiul Otoman ºi Imperiul Habsburgic
intra acum într-o nouã fazã, marcatã de
supremaþia celui din urmã ºi de decãderea
accentuatã a puterii turceºti. În urmãtorii
ºaisprezece ani habsburgii austrieci vor ocupa
treptat sudul Ungariei ºi Transilvania, exercitând
o influenþã tot mai mare asupra Þãrilor Române
extracarpatice. Afirmarea supremaþiei Austriei,
creºterea importanþei Rusiei ca putere europeanã
ºi ambiþiile regalitãþii poloneze - aflatã în ultima
fazã a mãririi ei - ofereau domnilor celor douã Þãri
Române iluzia obþinerii independenþei politice.
În aceastã epocã confuzã, urcã pe tronul Þãrii
Româneºti Constantin Brâncoveanu (1688-1714),
considerat ultimul mare voievod al Evului Mediu
românesc. Figura acestuia s-a detaºat nu numai
ca o personalitate aparte în domeniul ocrotirii
artelor ºi culturii, care în timpul domniei sale au
cunoscut o înflorire deosebitã, ci ºi prin marile sale
merite pe tãrâmul politico-diplomatic1. El s-a
menþinut în scaunul de domnie aproape 26 de ani
- stabilitate nemaiîntâlnitã din vremea lui Matei
Basarab. Secretarul cancelariei domneºti,
florentinul Anton Maria del Chiaro, a lãsat o
succintã analizã a situaþiei geopolitice a Þãrii
Româneºti la momentul urcãrii pe tron a lui
Brâncoveanu: Valahia este aºezatã între douã
împãrãþii. Acestea formeazã o balanþã: cel care e
principe trebuie sã-ºi îndrepte toatã politica sa
spre a o þine într-un echilibru perfect. Dacã balanþa
se apleacã mai mult decât trebuie în partea turcilor,

apare pericolul sã-ºi piardã principatul ºi libertatea
din partea nemþilor (austriecilor n.n.). Dacã
dimpotrivã, (se apleacã n.n.) de partea nemþilor
(...) acest fapt le e de ajuns turcilor, ºi ca fals pretext, pentru a-l lipsi de principat, de avere ºi în
cele din urma de viaþã.
Imperiul Otoman, slãbit prin necontenitele
rãzboaie purtate de mai multe decenii în
Mediterana, Polonia ºi Ucraina ºi minat în interior
de o serie de contradicþii de ordin socio-economic
ºi politic, se afla în inferioritate în faþa ambiþiosului
stat al Casei de Austria, dispunând de resurse
mult mai vaste, de o economie bazatã pe principii
mercantiliste ºi de o armatã echipatã cu o tehnicã
modernã de luptã. Renunþând la supremaþia în
vestul continentului, unde extinderea îi era baratã
de Franþa lui Ludovic al XIV-lea, Imperiul
Habsburgic ºi-a îndreptat privirile spre est, în
vederea cuceririi de noi teritorii. Monarhiei
austriece i s-a asociat ºi Polonia, care, deºi slãbitã
din cauza anarhicului regim nobiliar de conducere,
emitea pretenþii de expansiune în spaþiul
danubiano-pontic. Deºi rivale, cele douã puteri
aliate contra turcilor se înþeleseserã în privinþa
împãrþirii teritoriilor otomane, încheind la Linz (5
martie 1684) Liga Sfântã, sub oblãduirea statului
pontifical ºi cu participarea Veneþiei, dornicã de a
redobândi dominaþia asupra coastei Dalmaþiei ºi
arhipelagului grecesc, ºi, mai târziu, a Rusiei (ce
se alãturã la 24 iunie 1686), putere ce dorea
neutralizarea tãtarilor din Crimeea ºi obþinerea unei
ieºiri la Marea Neagrã2. Diferendele dintre aliaþi
nu vor întârzia sã aparã, pe mãsurã ce austriecii
înregistrau succese rãsunãtoare ºi ocupa noi
teritorii. Polonia nu reuºise sã se impunã în
Moldova, forþele sale fiind imobilizate de cãtre
tãtari, aliaþii turcilor. În schimb, habsburgii
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ocupaserã Buda (2 septembrie 1686), iar
Transilvania se pusese sub protecþia împãratului
Leopold I (28 iunie 1686) ºi acceptase instalarea
garnizoanelor imperiale în principalele oraºe ale
sale, în detrimentul autonomiei provinciei ºi a
micºorãrii considerabile a atributelor princiare
(Tratatul de la Blaj, 27 octombrie 1687).
În Þara Româneascã, ªerban Cantacuzino,
deºi avea puternice motive politice ºi personale
de a se apropia de habsburgi, nu dorea sã riºte
nici distrugerea þãrii, printr-o acþiune prematurã ºi
nici alipirea ei la Imperiul Habsburgic. Dupã
numeroase tratative purtate cu solii imperiali, el a
hotãrât sã închine þara habsburgilor cu condiþia
pãstrãrii autonomiei ei ºi doar dupã ce oºtile
acestora i-ar fi alungat pe turci peste Dunãre ºi iar fi þinut la respect pe tãtari. Interesele diferite ale
habsburgilor nu au permis însã încheierea unei
înþelegeri definitive. Chiar ºi aºa, ªerban Vodã
fãcuse gãtire mare, de oºti în Þara Munteneascã,
ºi fãcuse câteva vase, ºeice, la Argeº, cu
zaherea de sta gata sã se coboare pe Dunãre3.
În semn de putere, pentru a forþa mâna domnului
muntean, o armatã imperialã a pãtruns
demonstrativ în Þara Româneascã în 1688, fiind
nevoie de trimiterea mai multor delegaþii muntene
(în frunte cu marele logofãt Constantin
Brâncoveanu) ºi de promisiunea cã Þara
Româneascã va trimite o solie la Viena pentru
negocieri, pentru a obþine retragerea acesteia la
Braºov (septembrie 1688) ºi evitarea unei
intervenþii turco-tãtare4.
Moartea neaºteptatã a domnitorului ªerban
Cantacuzino (29 octombrie 1688) ºi preluarea
tronului Þãrii Româneºti de cãtre Constantin
Brâncoveanu a determinat o modificare a politicii
externe a þãrii. Ca ºi cei care l-au impus pe tron,
fraþii rãposatului domn, stolnicul cãrturar
Constantin ºi marele spãtar Mihai Cantacuzino,
Constantin Brâncoveanu a preferat o temporizare
a acþiunilor politicii externe, evitând trecerea
imprudentã de partea austriecilor. Solia trimisã
acestora de fostul domnitor pentru încheierea unui
tratat de alianþa antiotomanã 5 îºi va dovedit
inutilitatea politicã, complicând situaþia prin
înþelegerile secrete pe care marele agã Constantin
Bãlãceanu (ginerele lui ªerban Cantacuzino) lea generat. Rãzboiul era departe de a fi decis, iar
turcii ºi tãtarii reprezentau încã, o serioasã
ameninþare la hotarele principatului. Mai mult, þara
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era ameninþatã sã devinã un teatru de luptã ºi
trebuia sã se facã faþã presiunilor Vienei ºi
Istanbulului, ce o doreau implicatã militar, fiecare
de partea sa.
Ca urmare, soliei trimisã de ªerban Vodã la
Viena i s-au trimis instrucþiuni ce condiþionau
trecerea Þãrii Româneºti de partea imperialilor de
obþinerea unor anumite garanþii, spre a nu expune
principatul represaliilor pustiitoare ale turcilor ºi
tãtarilor. Solia ºi-a depãºit mandatul, iar aga
Constantin Bãlãceanu a solicitat, necondiþionat,
sprijinul habsburgilor pentru înscãunarea tânãrului
sãu cumnat Gheorghe Cantacuzino. Nerãbdãtori
sã pãtrundã în Valahia, austriecii au trimis o oºtire
împotriva lui Brâncoveanu în iarna anului 1689,
sub comanda generalului Donat Heissler, ce a
ocupat Bucureºtiul. Refugiat în Prahova, domnul
a încercat zadarnic sã negocieze pãrãsirea þãrii
de cãtre austrieci. Rãmas fãrã opþiuni el acceptã
sprijinul seraskierului otoman, Cerkez Ahmed ºi
al lui Gazi Ghirai, fiul hanului tãtar Selim Ghirai,
silindu-i astfel pe austriecii sã se retragã peste
munþi (ianuarie 1690).
În acelaºi an conflictul se mutã pe teritoriul
Transilvaniei, unde moartea principelui Mihai I
Apafi (13 aprilie 1690), lãsa vacant tronul
Transilvaniei. Brâncoveanu s-a grãbit sã intervinã
cu oaste în ajutorul conducãtorului rebelilor curuþi,
pretendent la tron ostil Casei de Austria, Imre
Thokoly. El spera astfel sã îndepãrteze primejdia
pe care o reprezentau trupele lui Heissler, ce
susþineau acum pretenþiile la domnie ale marelui
agã Constantin Bãlãceanu ºi sã pãstreze scaunul
de domnie al Þãrii Româneºti în faþa eventualelor
ingerinþe. Oºtile imperiale sunt bãtute la Zãrneºti6
(11/21 august 1690), de cãtre Thokoly, cu sprijinul
turcilor, tãtarilor ºi al oºtilor Þãrii Româneºti ºi
Moldovei. Generalul Heissler a fost fãcut prizonier,
iar aga Bãlãceanu ucis. Victoria a permis
înscãunarea lui Thokoly ca principe al Transilvaniei
la Cârstian, lângã Sibiu, la ceremonie asistând ºi
Brâncoveanu.
În toamna aceluiaºi an însã, noul principe ºi
aliaþii sãi sunt alungaþi la sud de Carpaþi în urma
unei puternice contraofensive a forþelor imperiale
sub conducerea generalissimul lor, markgraful
Ludwig von Baden. Brâncoveanu a trecut munþii
pe la Teleajen, permiþând însã curuþilor sã-ºi
instaleze tabere de iernat în Þara Româneascã,
în apropiere de Târgoviºte ºi Bucureºti7. Pentru
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moment el reuºise sã menþinã autonomia þãrii,
refuzând, în mãsura posibilului, o cooperare
militarã activã cu turcii, dar ferindu-se, totodatã,
sã accepte schimbarea dominaþiei otomane cu
cea austriacã.
Anii urmãtori aduc îmbunãtãþirea relaþiilor cu
Imperiul Habsburgic, domnul român întreþinând
o corespondenþã secretã cu unii generali ºi
demnitari imperiali, dar mai ales sprijinind
negocierile de pace iniþiate în 1691 de cãtre
reprezentanþii diplomatici ai Angliei ºi Olandei la
Istanbul (lordul William Paget ºi contele Jakob
Colyer), interesaþi de finalizarea conflictului
austro-turc, pentru ca monarhia habsburgicã sãºi poatã concentra întreaga forþã contra Franþei.
Tot în secret au fost primiþi la Bucureºti ºi
negociatorii imperiali, contele Luigi Ferdinando
Marsigli sau consilierul aulic Franz Ulrich von
Kinsky în 1691-1692, cãrora Brâncoveanu le-a
transmis ºi unele informaþii cu caracter politic ºi
militar asupra turcilor.
În replicã, imperialii au acordat domnului
român titlul de Principe al Sfântului Imperiu (30
ianuarie 1695), i-au îngãduit achiziþionarea de
proprietãþi la Braºov ºi clãdirea unei reºedinþe la
Sâmbãta de Sus, iar mai târziu au fost emise
diplome imperiale ce-i dãdeau dreptul de a se
refugia în Transilvania, în caz de primejdie din
partea turcilor. În acelaºi timp, au fost adormite
bãnuielile Porþii, prin coruperea celor mai importanþi
dregãtori otomani. Aºa se explicã de ce, în timpul
negocierilor finalizate prin semnarea Tratatului de
Pace la Karlowitz (16/26 ianuarie 1699), statutul
Þãrii Româneºti nu a fost pus în discuþie, regimul
de autonomie faþã de Poarta otomanã rãmânând
neschimbat8.
În perioada urmãtoare activitatea diplomaticã
a domnului român a fost centratã pe strângerea
relaþiilor cu Rusia lui Petru cel Mare, putere tânãrã
care pãrea sã constituie factorul determinant în
alungarea turcilor la sud de Dunãre. Eºecul
campaniei ruso-moldovene din 1711 a dus la
nãruirea acestor speranþe ºi domnul Þãrii
Româneºti reia eforturile intense spre a-ºi reînnoi
legãturile cu Viena, întreþinând corespondenþã cu
generalul conte Stephan de Stainville, cãutând sãºi extindã proprietãþile din Transilvania prin
cumpãrãturi, sporindu-ºi depozitele de bani la
Braºov (încredinþate cunoscutului sãu om de
afaceri Manu Apostol) ºi obþinând de la împãratul

Carol al VI-lea întãrirea permisiunii de a se refugia cu întreaga familie în Transilvania, în caz de
primejdie. Dar toate aceste iniþiative ale lui
Brâncoveanu nu se mai încadrau într-o politicã
coerentã, constituind doar paliative ºi încercãri de
supravieþuire9.
În final, pregãtirea unui conflict turco-austriac
- ce se dorea o revanºã otomanã la cel desfãºurat
în primii ani de domnie - a grãbit sfârºitul lui
Constantin Brâncoveanu. Dupã succesul obþinut
contra ruºilor în 1711, turcii reiau politica agresivã
(promovatã acum de marele vizir Ali paºa, ginerele
sultanului Ahmed al III-lea) ºi pregãtindu-se de
reluarea ostilitãþilor cu imperialii, au hotãrât
mazilirea lui Brâncoveanu în martie 1714,
folosindu-se de acuzaþiile furnizate de cãtre
Cantacuzini. Dar înlocuirea domnilor pãmânteni
în cele douã þãri române extracarpatice nu a adus
o întãrire a poziþiei Porþii în sud-estul Europei.
Rãzboiul cu Austria ºi Veneþia, declanºat în 1714,
se va încheia cu Pacea de la Passarowitz (21
iulie 1718), ce statua o ºi mai puternicã penetraþie
habsburgicã în Serbia ºi Transilvania.
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Unirea Principatelor
în context internaþional
Dacã este sã
discutãm de contextul
internaþional al unirii
Principatelor Române de la 1859, poate este cazul
sã amintim un fapt ce uneori este ignorat referitor
la oferta de 30 de milioane de franci fãcutã Turciei,
în numele Þarului, de cãtre contele Orlof la
încheierea Tratatului de la Adrianopol din 1829
pentru cedarea Principatelor, ceea ce dovedeºte
perseverenþã în fructificarea proiectelor expansive
prin orice mijloc. Puterile occidentale nu puteau
consimþi în 1853 la o depreciere a propriilor
interese ºi la ruperea echilibrului de forþe în Europa
de Sud- Est. Replica pregãtitã de aliaþi a fost
întrucâtva neaºteptatã, pentru cã nu ºi-au
desfãºurat forþele pe teatrele de operaþiuni de la
Dunãrea de Jos, ci în Crimeea, anexatã de Rusia,
încã la 1787, zonã de cea mai mare importanþã
strategicã atât în vechime, cât ºi astãzi.
Potrivit convingerilor politicienilor formulate dea lungul timpului, cine stãpâneºte Crimeea
controleazã întregul bazin pontic. Cu toatã
ardoarea angajãrii în luptã a soldaþilor ruºi,
zugrãvitã cu mãiestria binecunoscutã de Lev
Tolstoi, Rusia a fost înfrântã ºi a trebuit sã suporte
condiþii de pace defavorabile. Pentru a i se obtura
accesul la axul fluvial dunãrean, sudul Basarabiei
a fost restituit Moldovei, din pãcate nu pentru mult
timp, ºi s-a decis crearea aºa-numitelor divanuri
ad-hoc, menite sã consulte localnicii în legãturã
cu opþiunile lor politico-administrative.
Aceastã oportunitate a fost folositã, precum
se ºtie, de elementele cele mai conºtiente ale
societãþii din cele douã Principate, pentru a realiza
unirea prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan
Cuza, nu fãrã anumite dificultãþi ºi reticenþe venite
din interior ºi exterior, cãci, nu o datã, în decursul
vremurilor, s-au gãsit grupuri care sã se opunã
cursului firesc al istoriei, din ataºament pentru
meschine profituri personale sau din incapacitatea
16

de a percepe interesele majore ale naþiunilor. În
mod ciudat ºi astãzi mai rãzbat vocile rãzleþe, mai
cu seamã în Moldova, care deplâng pierderea
calitãþii de capitalã a laºilor ºi a altor prerogative,
ceea ce reflectã, evident, o viziune desuetã.
Nu suntem la curent dacã nostalgii de acest
fel se exteriorizeazã la Frankfurt, ori la Munchen
pentru cã Berlinul a devenit capitala Germaniei,
sau la Torino pentru cã a pierdut calitatea de
reºedinþã regalã, cu toate cã unitatea teritorialã a
Italiei s-a coagulat în jurul Piemontului.
Multã lume ºi-a exprimat uneori nedumerirea
cã în cele douã Principate nu s-au manifestat
tendinþe tranºante de unire, exceptând momentul
Mihai Viteazul, decât la nivelul secolului al XIX-lea.
Contopirea lor s-ar fi putut realiza în anumite
circumstanþe pe cale militarã. Astfel, devreme ce
Mircea cel Bãtrân a reuºit sã-l detroneze în anul
1400 pe Iuga Vodã ºi sã-l înscãuneze pe
Alexandru cel Bun, este de la sine înþeles cã
domnul muntean ar fi fost în mãsurã sã preia el
singur puterea în Moldova, dupã cum ºi ªtefan
cel Mare, care ºi-a susþinut în mai multe rânduri
proprii protejaþi la Târgoviºte, ar fi putut sã se
instaleze pe tronul Þãrii Româneºti. Nici Mircea
cel Bãtrân ºi nici ªtefan cel Mare nu au cutezat
însã sã-ºi asume prerogative voievodale în þara
vecinã, din respect imprescriptibil pentru
cutumele feudale ce presupuneau acceptarea
tradiþiei dinastice rânduitã odatã cu fondarea celor
douã state sub sceptrul Basarabilor ºi al
Muºatinilor.
Pluralitatea statalã nu a afectat pregnant
legãturile economice ºi culturale inter- româneºti,
iar unitatea lingvisticã ºi confesionalã s-a dovedit
de o viabilitate multisecularã graþie transferurilor
de colectivitãþi umane ºi a altor factori.
Semnificativ este ºi faptul cã la traducerea
Bibliei de la 1688, aºa numita Biblie a lui ªerban
Cantacuzino, carte fundamentalã pentru cultura
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româneascã, au colaborat cãrturari moldoveni ºi
munteni, mai exact Nicolae Milescu Spãtarul ºi
respectiv ªerban ºi Radu Greceanu.
Precum se ºtie, destrãmarea unor state s-a
datorat în bunã parte tocmai lipsei unitãþii de
credinþã. Este cazul petrecut relativ recent
implicând fãrâmiþarea Iugoslaviei, ale cãrei
componente regionale fuseserã integrate în Evul
Mediu ºi în perioada modernã unor ansambluri
politice diferite. Aceastã compartimentare cu
ascendenþã milenarã ce a generat tradiþii
specifice, dar poate ºi în mai mare mãsurã,
apartenenþa Serbiei la ortodoxism, a Croaþiei ºi
Sloveniei la catolicism, ºi a Bosniei la islamism,
s-au soldat cu tensiuni interetnice virulente ºi, prin
concursul neavenit al unor puteri externe, cu
dezmembrarea statului apãrut pe harta
continentului dupã primul rãzboi mondial.
Realizarea unirii Principatelor asigura o
stabilitate politicã mai mare, în sensul cã o
eventualã tentativã de anexare ar fi fost mai dificilã
ºi ar fi susceptibilizat puterile europene ºi
îndeosebi imperiile din proximitate. În viziunea
realistã a cercurilor diplomatice apusene, prin
unirea lor, Principatele ar fi fost de naturã sã
reprezinte o barierã mai eficientã în calea
planurilor expansioniste ale unor imperii precum
Rusia ºi Austria.
Înfãptuirea unirii de bazã a pavat drumul spre
obþinerea independenþei ºi desãvârºirii Marii Uniri.
Fãrã unirea din 1859 ar fi fost imposibilã crearea
statului naþional unitar, eveniment cardinal din
devenirea istoricã a românitãþii. În afarã de
condiþiile externe favorabile în realizarea actului
unirii, românitatea a avut nevoie de o elitã politicã
tenace ºi responsabilã, animatã de sentimente
patriotice ºi dotatã cu dexteritãþi diplomatice. Þãrile
mici nu-ºi pot asuma iniþierea unor demersuri
politice cu reverberaþii continentale, precum cele
ce vizeazã trasee ale graniþelor naþionale, de
aceea ele trebuie sã profite de circumstanþele
favorabile spre a-ºi materializa aspiraþiile. Numai
astfel s-au putut fructifica unirea de bazã,
independenþa ºi Marea Unire.
Dacã în urmã cu aproape trei decenii am fi
dispus de o clasã conducãtoare decisã ºi abilã,
ataºatã neºovãielnic nãzuinþelor naþionale pe
ambele maluri ale Prutului, s-ar fi putut profita de
colapsul Uniunii Sovietice. Posturile letargice nu
au reprezentat niciodatã soluþii adecvate, fiind
necesare implicãri hotãrâte, cu riscurile de rigoare,

întrucât împlinirile majore reclamã eforturi,
determinare ºi eroism. Cine nu este capabil de
sacrificii se complace într-o stare larvarã, la
periferia curentelor robuste ale istoriei. Uneori ºi
înfrângerile eroice meritã tot atâta consideraþie
precum victoriile.
Considerând cã o compresibilitate a modului
de înfãptuire a actului unirii statale în diverse alte
spaþii ar fi oportunã, am propune o foarte lapidarã
ºi selectivã survolare retrospectivã a acestor
procese, fãrã a ne asuma veleitarismul de a oferi
sentinþe universal valabile. Statele lumii s-au creat
în mod diferit, unele state, cele mai mari, imperiile,
au derulat expansiuni în teritorii uriaºe, alte state
s-au creat în urma destrãmãrii unor imperii, altele,
în sfârºit, au avut ºi niºte parcursuri cumva
asemãnãtoare cu unirea celor douã Principate.
Foarte pe scurt, voi evoca doar cazul Italiei ºi al
Germaniei. Italia modernã a avut drept epicentru
unificator regatul Sardiniei ºi Piemontului, cu toate
cã nu era aureolat de blazon medieval la fel de
prestigios precum cel reprezentat de Roma,
Florenþa, Veneþia sau Milano. Preluând programul
ºi determinarea miºcãrii Risorgimento ºi având
pretutindeni partizani activi, Sardinia-Piemont a
uzat pentru împlinirea idealului unificãrii atât de
forþã, a se vedea acþiunile lui Garibaldi, cât ºi de
diplomaþie, cazul ministrului de externe Cavur.
Aproximativ în aceeaºi perioadã în care se
prefigura unirea Principatelor ºi a Italiei s-au derulat
ºi evenimente ce au condus la unificarea teritoriilor
germane în jurul Prusiei, pregãtitã moral de
exponenþii curentului Sturm und Drang ºi finalizatã
prin consens mutual realizat datoritã prestigiului
covârºitor dobândit de statul prusac în vremea
când frânele puterii erau deþinute de braþul ferm
al cancelarului Bismarck. Mutatis mutandis, tot
fãrã mijloace coercitive s-a înfãptuit, dupã 120 de
ani, într-un context internaþional total diferit ºi cu
alþi actori principali pe scena politicã, reunificarea
Germaniei, orchestratã de data aceasta de
cancelarul Helmut Kohl.
Nu toate popoarele lumii au fost în mãsurã sãºi creeze propriul nucleu statal; ºi astãzi mai sunt
comunitãþi etnice foarte numeroase care nu au
un stat propriu: curzii, bascii, osetinii. Nu putem
sã uitãm nici comunitãþile neolatine damnate din
Balcani,
numãrul
istroromânilor
ºi
meglenoromânilor a rãmas cu totul insignifiant,
iar aromânii sunt ºi ei supuºi unui proces
accelerat ºi duplicitar de deznaþionalizare, în

17

CURIER  Revistã de culturã si bibliologie
 Nr. 2(50), 2019
,

indiferenþa prelungitã ºi greu de calificat a
autoritãþilor de la Bucureºti.
Dacã ar fi sã identificãm paralelele cele mai
apropiate ale unirii principatelor cu evenimente de
aceeaºi naturã din alte pãrþi ale Europei, ne-am
cantona cãutãrile în stadiul crepuscular al Evului
Mediu, în douã extremitãþi ale continentului. Mã
refer, în acest caz, la unirea prin cãsãtoria marelui
cneaz Vladislav Iagello cu moºtenitoare tronului
polon Hedviga de Anjou (1386). O altã cãsãtorie
prin care s-a parafat unirea dintre douã state s-a
consumat în 1463 în Peninsula Ibericã, unde
ceremonia matrimonialã s-a consumat între
Fernando al II-lea de Aragon ºi Isabela I de Castilia.
Dacã unificarea Italiei precum ºi a Germaniei sau realizat în jurul unui pol de putere predominant
reprezentat, precum spuneam, de Piemont ºi
respectiv de Prusia, unirea Valahiei cu Moldova
înjumãtãþitã, la fel ca ºi cea a Poloniei cu Lituania
ºi a Castiliei cu Aragonul s-au produs prin liberul
consimþãmânt între douã entitãþi statale cu prerogative egale. Paralelismele nu merg spre
identitate, cãci precum nu existã similitudini absolute între douã fiinþe umane cu atât mai mult nu
se pot reliefa identitãþi la nivelul marilor conglomerate demografice.
Ca preþuire pentru demersurile colectivitãþilor
umane de a-ºi uni forþele în scopul traversãrii
momentelor critice ºi pentru materializarea
nãzuinþelor comune, am adunat mai multe
proverbe ºi cugetãri de la diverse popoare, care
reliefeazã importanþa unirii. Dintre ele, poate cea
mai faimoasã este sentinþa asupra temei abordate
inseratã în drama schillerianã Wilhelm Tell: ªi
cei slabi, dacã sunt uniþi devin puternici.
Luciditatea pretinsã unui exponent al cinului
istoricilor împiedicã cantonarea în retorica euforicã
prilejuitã de cuantificarea succintã ºi neîndoios
lacunarã a acestor împliniri majore, deoarece
planeazã apãsarea rememorãrii obsesive a unor
realitãþi curente care înnegureazã parþial
aniversarea de astãzi, 24 ianuarie 2018. Astfel,
nu ne putem reprima mâhnirea cã în prezent ne
evidenþiem drept o lume lipsitã de repere, fãrã
coagularea consensului în probleme vitale, cã se
adânceºte demobilizarea elitelor, cã dispare
respectul pentru profesionalism, pentru
componentele intelectuale ºi capãtã audienþã
sporitã retorica neîncrederii ºi negativismul
generalizat, cã se abandoneazã propriile interese
în favoarea celor strãine, cã în condiþiile
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expansiunii tendinþelor de globalizare sporeºte
primejdia pierderii identitãþii naþionale pe fondul
proliferãrii antagonismelor cu tentã bellum
omnium contra omnes, lucru care nu s-a întâlnit
la generaþiile care au fãcut unirea din 1859 ºi
Marea Unire.
Valorile culturale din vestul Europei, absorbite
cu mult folos de societatea româneascã, mai cu
seamã în ultimele douã veacuri, nu mai inspirã
aceeaºi veneraþie ºi emulaþie ca în trecut,
producând reticenþã ºi debusolare, astfel cã
Occidentul tinde sã-ºi diminueze statutul de
cãlãuzitor al civilizaþiei mondiale. Suspiciunile ºi
neîncrederea decurg, desigur, din abjurarea
pãgubitoare a preceptelor creºtine, manifestatã
concomitent cu acceptarea iresponsabilã a
implantãrilor unor colectivitãþi alogene total
refractare ºi ostile tradiþiilor locale. Cu toate
acestea, mirajul condiþiilor de trai mai bune ºi
dezamãgirea faþã de ineficienþa programelor de
guvernare performantã ºi de stopare a
fenomenelor de corupþie provoacã un exod
galopant a milioane de oameni spre meridiane mai
prospere, de o amploare fãrã precedent în istoria
þãrii, iar dezechilibrul demografic se profileazã a
fi unul dintre cele mai mari pericole pentru însãºi
dãinuirea poporului român. Fãrã îndoialã cã stãrile
din trecut au fost mult diferite comparativ cu cele
de astãzi, chiar dacã anumite disfuncþionalitãþi sau
perpetuat în mod nefast.
Cu toate acestea, pãstrãm sentimentul cã
generaþia ce a plãmãdit unirea Principatelor, în
pofida faptului cã a fost confruntatã cu dificultãþi
dintre cele mai apãsãtoare pe plan intern ºi extern,
a dat dovadã de responsabilitate ºi vitalitate atunci
când a fost pusã în situaþia de a veghea la bunul
mers al modernizãrii þãrii. Strânsele conexiuni cu
cercurile politice influente de dincolo de hotare sau dovedit benefice, iar prin aceastã strategie s-a
obþinut sprijin consistent pentru materializarea
liniilor programatice preconizate. Iar devoþiunea
elitelor pentru împlinirea idealurilor naþionale a
insuflat încredere compatrioþilor pentru un viitor mai
bun. Împãrtãºim reticenþa elveþianului Max Frisch
atunci când conchidea cã nimic nu e mai greu
decât sã lauzi, dar în cazul artizanilor unirii
Principatelor dispunem de altã alternativã?! Sã le
eternizãm memoria într-o indefectibilã recunoºtinþã!

Victor Spinei
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Mentalitãþi ºi stãri de spirit
la Târgoviºte în preajma Marii Uniri
La începutul secolului al XX-lea, societatea
târgoviºteanã cunoaºte
un proces accelerat de
modernizare ºi definire a
identitãþii comunitare.
Aceastã tendinþã vine în opoziþie cu atitudinea nostalgicã
din veacul anterior, când rememorarea tradiþiei voievodale
a oraºului consuma energiile locale. Apogeul procesului
de redeºteptare va fi atins în timpul evenimentelor legate
de primul rãzboi mondial ºi de realizarea României Mari.
Este momentul consacrat descoperirii ºi punerii în valoare
a specificului naþional ºi local, cu elementele sale de
solidaritate: limba, cultura, credinþa, tradiþiile, valorile ºi
instituþiile româneºti.
O primã constatare a observãrii mentalitãþilor
târgoviºtene din preajma evenimentelor amintite, ne
dezvãluie frãmântãri ºi neliniºti fireºti. De pildã, politicienii
cu rol de conducere în administraþia localã vor adopta
atitudini de asumare a liniei politice naþionale, dar ºi de
manifestare a unor poziþii particulare, determinate de
contextul socioeconomic autohton. Dacã în jurul idealului
naþional, în sensul intrãrii României în rãzboi împotriva
Austro-Ungariei, pentru eliberarea Transilvaniei, nu a
existat o cvasiunanimitate, iar elita intelectualã
târgoviºteanã s-a împãrþit între partizanii ºi adversarii
unei asemenea intervenþii, în schimb crearea României
Mari a reprezentat dezideratul întregii comunitãþi. Mai
toþi profesorii, în frunte cu Ilie Angelescu se aflau în
rândurile asociaþiilor Acþiunea Naþionalã ºi Federaþia
Unionistã, semnând apeluri repetate pentru intrarea
României în rãzboi de partea Antantei ºi de solidaritate
cu fraþii români din provinciile aflate sub dominaþia strãinã.
Starea de spirit care a caracterizat viaþa
târgoviºtenilor în timpul rãzboiului a fost o reflectare a
celei exprimate la nivel naþional.
Astfel, în vara anului 1914, mari dispute s-au
desfãºurat prin saloanele fruntaºilor politici pe marginea
temei implicãrii României în rãzboi.
Germanofilii, puþini la numãr, invocau pericolul rus,
trecutul sinuos al relaþiilor noastre cu Imperiul Þarist.
Antantofilii - majoritari, tratau problema dintr-o viziune
unificatoare ºi prin raportare la tradiþionalele relaþii cu
Franþa, în mod special. Din punct de vedere al proiectului
naþional românesc, intrarea României în rãzboi împotriva
Puterilor Centrale avea o evidentã justificare. Era pasul
decisiv spre crearea României Mari - un stat naþional care
s-a dovedit viabil. Foarte interesant cã toate aceste calcule
erau fãcute din perspectiva politicii de partid, cele trei

opþiuni corespunzând celor trei partide importante.
Practic, fiecare ºi-a ales culoarul, de-o parte sau de alta,
ori neutralitatea, în funcþie de convingeri ºi de rolul pe
care înþelegeau sã-l joace în opoziþie cu celelalte.
Conservator-democraþii, în frunte cu Mihai Deºliu ºi
C. Olãnescu prezentau soluþia intrãrii imediate în rãzboi
de partea Antantei, pentru eliberarea Transilvaniei, din
considerente patriotice. Liberalii, conduºi de C. Dimitriu
ºi C. I. Nicolaescu1, aduceau argumente în favoarea
neutralitãþii, cea mai potrivitã cu responsabilitatea
guvernãrii, pe care PNL o exercita în 1914. Neutralitatea
oferea scopuri mai puþin precise, dar s-ar fi putut dovedi
o soluþie corectã ºi nu poate lipsitã de beneficii. În mod
evident, ar fi scutit România de imense pierderi umane
ºi materiale. Conteazã pânã la urmã ºi viaþa oamenilor,
a fiecãrui om în parte, nu numai marile proiecte naþionale!
Conservatorilor le rãmânea, în principiu culoarul
progerman, cu anumite nuanþe. Opinia publicã
târgoviºteanã era total ostilã unei alianþe cu AustroUngaria, din pricina problemei transilvãnene.
Toate aceste calcule pe marginea intrãrii României
în rãzboi sunt oprite în vara anului 1916 de ultimatumul
reprezentanþilor Antantei, care au solicitat sprijin imediat
prin mesajul: Acum ori niciodatã! Pe strãzile din
Târgoviºte, locuitorii îºi manifestã bucuria sosirii
deznodãmântului legat de idealul naþional. Devenise
obsesie naþionalã dorinþa eliberãrii Ardealului ºi a unirii
lui cu þara. În cercurile politice, în schimb, se exprimã
îngrijorarea cu privire la iminenþa rãzboiului ºi nivelul
dotãrii armatei.
Entuziasmul târgoviºtenilor a durat doar câteva zile.
În decembrie 1916 Târgoviºtea este atacatã de armata
inamicã germano-austro-ungarã. Se organizeazã
apãrarea compusã din trupele Diviziei a 22-a, din elevii
ºi profesorii Liceului Militar Nicolae Filipescu de la
Mãnãstirea Dealu. Însã oraºul va fi ocupat. Calvarul
înfrângerii este urmat de exodul spre Moldova, nu numai
a armatei, dar ºi a civililor - inclusiv femei, bãtrâni, copii
- într-o dezordine totalã. Mulþi au murit pe drum de foame
ºi frig, dar ºi mai mulþi de tifos exantematic.
În urmã va rãmâne un oraº cu strãzi pustii, cu oameni
ascunºi în case, credincioºi câini de pazã, atenþi la fiecare
miºcare, îndureraþi de starea de lucruri ºi de vremurile
grele ce apãsau þara. Sinistrul îl agravau strigãtele speriate
ale populaþiei nevoiaºe, care-n haine unse ºi murdare
treceau dinspre fabrici încãrcaþi de tinichele ºi vase cu
gazul ce curgea pe ºanþul ºoselei. Umbrele lor luminate
de para focului, pãreau stafii eºite din mormânt sã joace
danþul macabru al ielelor la miezul nopþii.2
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Printre participanþii la refugiul din Moldova, se afla
ºi un tânãr târgoviºtean, Lazãr V. Petrescu, elev al
Gimnaziului Ienãchiþã Vãcãrescu, care va þine un jurnal
de front, consemnând cu multã fidelitate traseul urmat,
evoluþia operaþiunilor militare, locurile ºi oamenii întâlniþi.
Refugiul din Moldova, condiþiile precare de igienã,
asprimea iernii ºi continuarea rezistenþei sunt surprinse
în jurnal în descrieri extrem de realiste, cu multe imagini
cutremurãtoare.3
La 15 ani, Lazãr Petrescu va deveni ºeful de grupã al
Cercetaºilor din Cohorta Aviator Negel. Numele a fost dat
dupã aviatorul Gheorghe Negel care, în data de 28
septembrie 1913, ºi-a gãsit sfârºitul în timp ce încerca sã
aterizeze pe câmpul de manevrã al ªcolii de Cavalerie din
Târgoviºte.4 Tânãrul cercetaº va însemna în jurnal întreaga
agitaþie a refugiului, starea de neliniºte, zvonurile care
circulau despre luptele crâncene, bombardarea capitalei
ºi ocuparea unei pãrþi însemnate din teritoriul românesc.
Impresionante sunt descrierile stãrilor sale sufleteºti,
dorul de casã, teama de ororile rãzboiului ºi
incertitudinea fiecãrei zile de pe front. Sentimentele
frumoase de iubire de þarã sunt zdrobite de cruzimile
rãzboiului. Sub cerul plumburiu, în ºirurile de tranºee,
adãposturi ºi cazemate ce se întindeau pe sute de
kilometri, totul este trist ºi cenuºiu.
Lazãr trãieºte practic între douã lumi: lumea de
acasã - frumoasã, cu amintiri duioase care îi alinã dorul
de cei dragi ºi lumea dramaticã a frontului, cu ororile ei
nesfârºite. Condiþiile în care se luptã armata noastrã
sunt inumane, echipamentele deteriorate, iar noroiul
bãlteºte peste tot.5 Ostaºii stau chirciþi în tranºeele
umede, de unde nu vãd decât stelele de deasupra
capului. Mizeria, pericolul întâlnit la tot pasul, lipsurile
ºi condiþiile precare au fãcut din cei doi ani petrecuþi în
refugiul din Moldova, un coºmar de nesuportat pentru
tânãrul de 15 ani. Zidurile cenuºii ale clãdirilor distruse,
noroiul negru ºi lipicios, sârma ghimpatã, soarele
puternic sau ploile reci, cadavrele intrate în putrefacþie,
toate aceste imagini l-au marcat ireversibil pe Lazãr.
Dupã rãzboi, chiar dacã istoria îºi va relua cursul
normal, teama ºi incertitudinile îl vor urmãri adeseori. În
schimb, speranþa va renaºte, deºi faptele trecutului nu
puteau fi uºor uitate.
În vara anului 1918, evoluþiile militare aduc treptat
speranþa în tabãra aliaþilor. Primul rãzboi mondial avea
sã ia sfârºit la 11 noiembrie 1918 prin înfrângerea
Germaniei. La Târgoviºte, trupele de ocupaþie pãrãsesc
în cursul nopþii oraºul, dispãrând, dupã cum mãrturiseºte
un localnic, pr. Ioan Constantinescu: ca praful înaintea
vântului, pierind pomenirea lor... 6
,,Nãdejdea reînvierii neamului n-a pãrãsit nici un
suflet. Suntem liberi! Singurii stãpâni ai scumpei Românii.
Nu mai vedem casca ºi haina cenuºie, nu mai auzim
pasul greoi ºi vorba duºmãnoasã a tiranului. ªi aici ca ºi
peste Carpaþi, lanþul a cãzut. Fraþii ne-au întins mâna ºi o
horã mare veselã se întinde: de la Nistru pân-la mare,
Tisa, Dunãrea-s hotare strãmoºeºti în veci pãzite, iar
acum recucerite, de-un sfânt sânge vitejesc, scumpul
sânge românesc! Trageþi hora fraþi de-o ginte, hora largã
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tot- nainte, când opinca va sãlta pasul sprinten lom purta:
pe la Turda, Alba lulia, Clij, Suceava, Putna veche, ca lui
ªtefan ºi Mihai glasul nostru de-nfrãþire, hora mare de
unire sã le vie la ureche, sã le fie somnul rai!7
Este reintrodusã administraþia româneascã, sub
conducerea prefectului Polizu Dragomirescu. Îndatã sunt
adoptate mãsuri de urgenþã: asigurarea cu lemne a
populaþiei ºi aprovizionarea cu alimente de bazã.
Regimentul III Dâmboviþa Nr. 22, în frunte cu
comandantul ºi cu drapelul de luptã, se deplaseazã din
Moldova la Bucureºti pentru a lua parte la festivitatea
de intrare în Capitalã a regelui Ferdinand I.8
Vor urma vremuri înãlþãtoare: Marea Unire din 1918,
edificarea României Mari ºi reorganizarea þãrii pe
fundamente democratice, în spiritul valorilor monarhiei
constituþionale. La Târgoviºte, presa vremii reliefeazã
cã anul 1918 este considerat încununarea necesarã ºi
obiectivã a întregii istorii anterioare.
Când la Alba-Iulia se vota unirea Transilvaniei cu
România, pentru a celebra acest act istoric, pe strãzile
oraºului au loc manifestãri pline de entuziasm: întruniri
ºi demonstraþii. La Biserica din Curtea Domneascã se
oficiazã un Te Deum întru slava neamului ºi a eroilor,
printre aceºtia fiind înscriºi ºi mulþi târgoviºteni care sau jertfit pe câmpurile de bãtãlie pentru desãvârºirea
statului naþional unitar român. Ulterior, se va adopta o
moþiune de susþinere a actului unirii ºi de apãrare a
României Mari, semnatã de personalitãþi importante ale
vieþii publice locale: Christache Georgescu - preºedintele
Asociaþiei Profesorilor Secundari, profesorul Vasile
Haneº, de la Liceul Militar Nicolae Filipescu, profesorul
Ion Ciorãnescu (Partidul Þãrãnesc), Grigore Tollea
(Partidul Naþional Liberal) ºi generalul Lãzãrescu.
Aºadar, Marea Unire de la 1918 a adus ºi aici, lângã
Turnul Chindiei, mutaþii importante. Târgoviºtenii au
reacþionat prompt ºi firesc la problematica naþionalã, au
trudit pentru reîntregirea României ºi au vegheat la apãrarea
ei, dovedind spirit de sacrificiu, realism ºi asumare.
NOTE
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Anul 1918. Voinþa ardelenilor:
Vrem Unirea cu România!
Anul
1918
a
împlinit speranþa de unitate teritorialã româneascã.
Dupã istoricele decizii luate la Chiºinãu pe 27 martie
ºi la Cernãuþi pe 28 noiembrie, prin care Basarabia
ºi Bucovina se integrau statului naþional român, a
venit rândul Transilvaniei.
În Transilvania, situaþia era complexã, cãci dupã
trecãtoarea bucurie din vara anului 1916
determinatã de acþiunea eliberatoare a armatei
române, a urmat o perioadã grea în urma
succeselor militare ale Puterilor Centrale. În acest
context, autoritãþile maghiare au luat mãsuri severe
împotriva românilor: arestãri, internãri în lagãre,
deplasãri de populaþie, munca forþatã, confiscãri
ale unor averi, destituiri din funcþii, intensificarea
deznaþionalizãrii, suspendarea presei 1 etc. Toate
aceste mãsuri nu au putut anula speranþa de unire
cu România, ci dimpotrivã, ideea unei uniri posibile
cu fraþii de dincolo de Carpaþi a pãtruns în satele
cele mai îndepãrtate ale Transilvaniei 2. Credinþa
populaþiei cã acest teritoriu se va uni cu patriamamã a devenit tot mai puternicã în anii 1917-1918,
fiind susþinutã de mai mulþi factori: înfrângerile
suferite pe front de Puterile Centrale, afirmarea
principiilor wilsoniene, faptul cã românii fuseserã
prea multã vreme rãu trataþi de Ungaria, ceea ce
fãcea imposibilã o rãmânere în graniþele acestei
þãri 3, evenimentele din Basarabia ºi Bucovina
(finalizate prin unirea cu România) care însemnau
pentru ardeleni un izvor de nouã nãdejde ºi tãrie
în biruinþa cauzei româneºti 4 , solidaritatea ºi
sprijinul României, lupta pentru drepturi naþionale
a popoarelor din Austro-Ungaria.
În octombrie-noiembrie 1918, pe fondul
prãbuºirii Austro-Ungariei, când - nota I. Clopoþel totul era la voia întâmplãrii 5, lupta maselor din
Transilvania a cunoscut cote înalte, fiind susþinutã
de diverse categorii sociale: militari, intelectuali,
þãrani, muncitori, studenþi.6 Încercarea împãratului
Carol de Habsburg de a-ºi salva Imperiul austroungar prin propunerea de federalizare, formulatã
în manifestul Cãtre popoarele mele credincioase,
din 16 octombrie 1918 (stil nou), nu a avut ecou în
Ardeal. 7 Mai mult, în numele ardelenilor, la 18
octombrie 1918, deputatul Alexandru Vaida-Voevod

a citit în parlamentul maghiar declaraþia de
independenþã a populaþiei româneºti din
Transilvania: Naþiunea românã care trãieºte în
monarhia austro-ungarã aºteaptã ºi cere, dupã
multe suferinþe de veacuri, afirmarea ºi valorizarea
drepturilor ei nestrãmutate ºi inalienabile, la deplina
viaþã naþionalã.8 Lupta pentru unire cu România
intra în linie dreaptã. În frunte s-au aflat politicieni
ca Iuliu Maniu, Vasile Goldiº, George Pop de
Bãseºti, Alexandru Vaida-Voevod, ªtefan CicioPop.9 Aºa de pildã, Ion Clopoþel, reliefând influenþa
acestor personalitãþi asupra mentalitãþii populaþiei,
nota despre Vasile Goldiº: În acele zile
revoluþionare a captat conºtiinþele ºi a galvanizat
toate energiile maselor þãrãneºti, muncitoare ºi ale
pãturii intelectuale. 10 Forþele sociale s-au adunat
în jurul Partidului Naþional Român, care la 12
noiembrie 1918 (stil nou) proclama independenþa
naþiunii române. Un rol important l-a avut ºi Partidul
Social Democrat.
La 30 octombrie/12 noiembrie 1918 s-a
constituit Consiliul Naþional Român Central cu sediul
la Arad, care a devenit organul central al luptei
românilor pentru unire. În jurul sãu s-au grupat ºi
s-au organizat largi categorii sociale, de la cei cu
multã ºtiinþã de carte ºi pânã la simpli þãrani, cu
gândul ºi cu speranþa de unire cu patria-mamã. Un
sprijin important l-a dat intelectualitatea (profesori,
învãþãtori, avocaþi, medici, ziariºti, scriitori, preoþi
º.a.) care, prin diferite modalitãþi (întruniri, articole
în presã, deplasãri la sate 11, contribuþii la
constituirea ºi conducerea consiliilor ºi a gãrzilor
naþionale etc.), a mobilizat ºi a organizat populaþia
pentru exprimarea în forme democratice,
plebiscitare, a voinþei de unire. 12 La sate, pãstrând
ºi întãrind speranþa þãranilor de unire cu Patria
Mamã, învãþãtorii organizau coruri ºi îi învãþau pe
localnici cântece naþionale 13, iar preoþii introduceau
în slujbele religioase rugãciuni pentru unitatea
tuturor românilor. 14 Astfel, învãþãtorii ºi preoþii au
avut un important rol în glorioasa sarcinã de a
organiza poporul de la sate.15 Între intelectualii de
seamã ai Ardealului s-au remarcat Amos Frâncu,
Andrei Bârseanu, Nicolae Bãlan, Eugen Goga,
Silviu Dragomir, Tiberiu Brediceanu, Gheorghe
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Dima, Valeriu Braniºte º.a. 16 îndemnurile lor,
gândurile lor, au ajuns pânã în cele mai îndepãrtate
sate, atât prin întâlnirile cu localnicii, cât ºi prin
intermediul presei: Românul, Unirea, Telegraful
român, Libertatea, Glasul vremii, Gazeta
poporului etc.17
Intelectualitatea a avut un rol important în
promovarea toleranþei faþã de minoritãþi ºi în special faþã de minoritarii bogaþi, susþinând cã
obiectivul prioritar nu era rãzbunarea, ci
concentrarea efortului în scopul înfãptuirii
principalului obiectiv: unirea cu România.
Intelectualii români - nota un document al Consiliului
Dirigent - îndeplinind o operã uriaºã, au alergat în
cursul revoluþiei din sat în sat, pentru ca sã lumineze
poporul ºi sã-l îndemne a cruþa viaþa proprietarilor
unguri ºi evrei, în care þãranul român vedea pe
adevãratul lui exploatator feudal. 18
Studenþii ardeleni s-au integrat în efortul pentru
unire, promiþând sã aducã orice jertfã pentru binele
neamului din care fac parte.19 Cercurile studenþeºti
româneºti din Cluj, Târgu Mureº, Oradea, au
alcãtuit manifeste care pledau pentru unitate ºi au
desfãºurat la sate o intensã activitate, mobilizând
masele ºi explicându-le modalitãþile democratice de
exprimare a voinþei de unire. Acþiunea lor era
încurajatã de solidaritatea pe care o exprimau
studenþii din Bucureºti20, Iaºi21, Budapesta, Viena 22.
Tineretul de la sate ºi-a exprimat speranþa de unire
prin diferite forme: a participat la constituirea gãrzilor
naþionale ºi a consiliilor locale, a arborat tricolorul,
a învãþat ºi a intonat cântece patriotice etc.23
Un rol mobilizator l-au avut miile de soldaþi
români din Ardeal care, în toamna anului 1918, se
întorceau de pe front cu o vãditã nerãbdare de a
ajunge acasã.24 În anii grei ai rãzboiului, ei au înþeles
inutilitatea luptei în numele împãratului, dupã cum
au înþeles necesitatea jertfei în numele idealului
naþional românesc. De aceea, unii au dezertat din
armata austro-ungarã, formând aºa-zisele
detaºamente ale cadrelor verzi care sprijineau
cauza naþionalã, luptând în munþii ºi în pãdurile din
Ardeal 25; alþii au trecut munþii ºi s-au înrolat în
armata românã. Prizonierii ardeleni din Rusia au
format unitãþi de voluntari care-au luptat împotriva
Puterilor Centrale. În octombrie-noiembrie 1918,
când Imperiul austro-ungar era în agonie26, mii de
militari români, inclusiv marinarii de la bazele din
Marea Adriaticã, s-au alãturat luptei naþionale.27 Un
martor ocular relata: Strigãte de libertate sunau
din sute de mii de piepturi: «Jos stelele», «Jos ruja»
[emblema], «Toatã lumea sã meargã acasã»,
«Gata rãzboiul».28 Ziarul Românul, evidenþiind
aceastã realitate, scria: Bâjbâie strãzile de lume
liberã, soldaþi care fãrã ºovãialã îºi rup rozetele de
pe chipiuri, îºi aruncã puºtile, îºi rup suliþele,
resturile sclaviei ºi a mãcelului în care au fost purtaþi
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pentru stãpâni. Jurãmântul dat împãratului este
nesocotit într-o clipã spontanã ºi înlocuit cu cel mai
sublim ºi puternic instinct de om: libertate. 29 La
Viena, în noiembrie 1918, s-a format Senatul central al ofiþerilor ºi soldaþilor români din fosta armatã
austro-ungarã, având ca scop încurajarea idealului
naþional, a cauzei sfinte a naþiunii române 30.
Militarii care reveneau acasã au contribuit la
instaurarea administraþiei româneºti în Ardeal, la
alegerea ºi funcþionalitatea gãrzilor naþionale ºi a
consiliilor locale. 31 Mulþi dintre ei au mers prin sate
susþinând ideea unirii, s-au ocupat de confecþionarea
ºi distribuirea drapelului naþional ºi, în semn de
rupere cu trecutul, au aruncat insignele ºi rozetele
imperiale, înlocuindu-le cu însene tricolore. 32
Þãrãnimea, care forma majoritatea populaþiei,
împletind revendicãrile sociale cu cele naþionale, a
trecut la înlãturarea vechilor autoritãþi ºi la
împãrþirea pãmânturilor, a cerealelor, a lemnelor
etc., alungându-i pe jandarmi ºi pe moºieri. Lumea
sãraca - nota I. Clopoþel - a crezut cã a sosit ceasul
sã se rãzbune pe aceia care i-au supt seva
sângelui secole de-a rândul, sã spargã grânãrile,
sã împartã moºiile, fabricile, cirezile de vite ale
marilor domenii. 33 Pentru pãmânt acþionau ºi þãrani
din rândul minoritãþilor: maghiari, saºi, secui, sârbi. 34
În entuziasmul lor, sãtenii arborau tricolorul, cântau
marºuri patriotice, purtau panglici tricolore,
înlãturau inscripþiile în limba maghiarã, strigau
Trãiascã România, Trãiascã revoluþia 35 ,
aruncau însemnele Imperiului austro-ungar. Aveau
loc entuziaste întruniri unde se striga: Jos cu
împãratul, Trãiascã unirea tuturor românilor,
Trãiascã România Mare 36 ; în acelaºi timp,
participanþii declarau cu hotãrâre cã noi de acuma
suntem ai României pe veci 37. La sate se dãdeau
semnale prin tulnice, prin clopote, vestind
apropierea unirii. 38 În Maramureº, localnicii
cutreierau satele ducând apeluri pentru unire, iar
în Munþii Apuseni moþii fãceau cãlãtorii cu alai
vestind din goarnã cã a sosit libertatea. 39
Þãranii participau cu bucurie ºi cu
responsabilitate la adunãrile de constituire a
consiliilor locale ºi a gãrzilor naþionale, organisme
reprezentative ale administraþiei româneºti. La
aceste adunãri se cântau Deºteaptã-te române,
Pe-al nostru steag iar oamenii, îmbrãcaþi de
sãrbãtoare, purtau panglici tricolore ºi steaguri. 40
Avocatul Simeon Cheþian din Agnita scria cã
însufleþirea în popor pentru unirea cu România
este mare pânã la exaltaþie 41. În multe localitãþi,
sãtenii nu mai aºteptau instrucþiuni de la Consiliul
Naþional Român Central, ci se organizau singuri.
Acelaºi avocat Cheþian relata: Oamenii cereau
neîncetat ca sã facem ceva ºi aici dupã ce în toate
pãrþile se fac paºi pentru organizare.42
Evidenþiind atmosfera de sãrbãtoare ºi de
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responsabilitate în care sãtenii participau la
adunãrile locale, ziarul Românul scria, referinduse la localitatea Vidra (satul unde s-a nãscut Avram
Iancu): Se aud cântãrile ºi strigãtele de bucurie
ale poporului; porþi de triumf, flori ºi mulþime de
steaguri[...]. În inimile celor peste 2000 de moþi
prezenþi, simþãmintele cele mai sublime. Cu toþii
înþeleg însemnãtatea zilelor istorice de acum.
Hainele lor de sãrbãtoare sunt decorate cu tricolor,
flori ºi brad, din ochi strãlucesc bucuria ºi
însufleþirea.43 Toate aceste adunãri se încheiau
cu jurãmântul participanþilor de a lupta pentru
unirea cu România ºi cu strigãtul Sã trãiascã
România Mare. 44
Între cei care au luptat ºi au sperat pentru
înfãptuirea revendicãrilor de ordin naþional ºi social s-au aflat ºi muncitorii.
Acþiunile lor s-au amplificat în perioada
septembrie-noiembrie 1918, concretizându-se în
diverse forme: înlãturarea autoritãþilor austroungare, greve, demonstraþii, întruniri unde se arãta
cã naþiunea independentã românã trebuie sã-ºi
croiascã singurã soarta 45 ºi unde se striga Jos
rãzboiul, Vrem pace ºi pâine, Drepturi pentru
popor46, înlãturarea însemnelor care aminteau de
Imperiul austro-ungar (distrugerea unor statui carei reprezentau pe generalii austrieci), alegerea
consiliilor muncitoreºti ºi a gãrzilor muncitoreºti care
sprijineau instaurarea administraþiei româneºti etc. 47
Erau organizate mari manifestaþii sub lozinca
Unirea cu România, exprimându-se încrederea
în Consiliul Naþional Român Central ºi în
dezrobirea naþionalã a neamului românesc 48.
Ziarul Adevãrul, care milita pentru unire scria:
Sunt în curgere tocmai acum nenumãrate adunãri
poporale la care muncitorimea românã declarã cã
se alãturã cu trup ºi suflet la Consiliul Naþional
Român Central ºi aºteaptã ca acest consiliu sã fie
la înãlþimea chemãrii, lucrând atât pentru
dezrobirea naþionalã a neamului românesc din
Ungaria ºi Transilvania, cât ºi pentru ridicarea la o
treaptã socialã mai bunã a poporului muncitor
român ºi a þãrãnimii române.49 Muncitorimii române
din Ardeal i s-au alãturat unii maghiari (mai ales
din zona Vãii Jiului), 50 precum ºi muncitorii români
de la Csepel (Ungaria).51
Lupta pentru unirea Ardealului cu patria-mamã
era sprijinitã ºi de liceeni (care doreau sã facã parte
din gãrzile naþionale) 52, de femei 53, de ardelenii
(intelectuali, militari, voluntari) aflaþi în Basarabia 54,
de diferite organizaþii politice ºi culturale. Aceastã
luptã a fost încurajatã de solidaritatea exprimatã
de populaþia din celelalte teritorii româneºti, prin
variate modalitãþi: întruniri 55, articole de presã 56,
articole sau comentarii ale unor personalitãþi
culturale (Barbu ªt. Delavrancea, Mihail
Sadoveanu, Nicolae Iorga, Ioan Cantacuzino etc.) 57,

îndemnuri din partea guvernului de la laºi (exemplu:
scrisoarea lui Ionel Brãtianu din 5/18 noiembrie
1918) 58 ºi a Asociaþiei pentru drepturile civile ºi
politice a femeilor59 etc. Unirea era susþinutã ºi de
românii care acþionau în strãinãtate (Franþa, Italia,
Anglia, S.U.A.) prin diferite forme: conferinþe, presã,
memorii, unitãþi de voluntari.60
Dupã eºuarea tratativelor de la Arad (13-15
noiembrie 1918) dintre reprezentanþii Consiliului
Naþional Central ºi cei ai guvernului Tisza, starea
de neliniºte a populaþiei româneºti a crescut din
cauza acþiunilor violente ale ungurilor. 61 În acest
context a fost convocatã Adunarea naþionalã de la
Alba lulia din 1 Decembrie 1918, unde cei 1228 de
delegaþi ce urmau a fi aleºi trebuiau sã exprime
voinþa populaþiei privind unirea cu România. Ziarul
Românul scria: Toate neamurile din preajma
noastrã ºi-au determinat viitorul prin rezoluþiuni în
conformitate cu sufletul lor naþional. E rândul nostru
acum.62
Adunãrile pentru alegerea acestor delegaþi au
avut un caracter democratic, plebiscitar, cãci erau
prezente toate categoriile sociale. Au fost desemnaþi
ca delegaþi þãrani, muncitori, avocaþi, învãþãtori,
medici, preoþi, studenþi 63, care erau împuterniciþi
prin procese-verbale ºi credenþionale semnate de
sute ºi mii de oameni, sã voteze unirea. Semnificativ
pentru starea de spirit de atunci este credenþionalul
locuitorilor din comuna Holdea (Comitatul
Hunedoara), în care se preciza: Obºtea poporului
românesc din comuna Holdea (Comitatul
Hunedoara), din îndemn propriu ºi fãrã nici-o silã
sau ademenire din vreo parte, dã la ivealã dorinþa
fierbinte ce însufleþeºte inima fiecãrui român ºi
declarã cã voinþa noastrã nestrãmutatã este: voim
sã fim alãturaþi, împreunã cu teritoriile româneºti
din Ardeal, Banat, Criºana ºi Maramureº la
România. În aceastã hotãrâre a noastrã aºternem
tot ce au dorit strãmoºii noºtri, tot ce ne încãlzeºte
pe noi, cei de faþã ºi tot ce va înãlþa pururea pe fiii
noºtri ºi pe nepoþii noºtri. 64 Desemnarea
delegaþilor a fost un prilej pentru populaþie de
afirmare a voinþei de unire cu România. Se cântau
cântece naþionale, se striga: Vrem unirea cu
România, Trãiascã România Mare, Trãiascã
neamul românesc.65
În istorica zi de 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia,
au venit peste o sutã de mii de oameni din toatã
Transilvania, pentru a fi alãturi de Adunarea
naþionalã ºi a susþine unirea cu patria-mamã. Toþi
erau entuziasmaþi de marea idee a dezrobirii 66 ºi
sperau ca aceasta sã se împlineascã în cetatea
suferinþei lui Horea iobagul 67. Redând atmosfera
acelei zile, studentul Eugen Hulea scria: Când au
început sã pãtrundã satele, micul orãºel a fost pur
ºi simplu nãpãdit, strãzile stãteau parcã sã
plesneascã sub presiunea ºuvoiului omenesc; în
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piaþã nu se mai putea arunca un vârf de ac pe locul
liber, dezlãnþuirea entuziasmului, sub toate formele
lui consacrate, avea ceva elementar.68 Participanþii
au venit îmbrãcaþi în haine de sãrbãtoare, cu
steaguri tricolore, cu tarafuri de lãutari; ei cântau
cântece patriotice ºi strigau: Trãiascã Unirea,
Trãiascã România Mare. Fanfarele cântau
Deºteaptã-te române ºi Marseilleza 69.
Entuziasmul era mare iar lumea - nota Laurenþiu
Oanea - era înflãcãratã în cel mai justificat patriotism70, încât Alba Iulia avea înfãþiºarea unui mare
plebiscit popular71. Toþi erau în aºteptarea hotãrârii
pe care urma sã o ia Adunarea naþionalã (1228 de
delegaþi aleºi), întrunitã în Sala Cazinoului militar.
Delegaþii, în unanimitate, prin aclamaþii, au votat
unirea Ardealului cu România. 72
Bucuria era enormã. Ioan Bordea scria: Ochii
tuturor erau înrouraþi de lacrimi [...] «Unirea fãrã
condiþii», repetau miile de glasuri din salã, ºi, ca
un ecou din depãrtare, «fãrã condiþii», se auzeau
zecile de mii de glasuri care manifestau în afarã de
salã. Se fãcea cã trãim pe altã lume ºi nu ne mai
puteam da bine seama dacã e vis sau realitate. 73
Vestea unirii a fost primitã cu emoþie ºi cu entuziasm
de cei peste o sutã de mii de oameni sosiþi la Alba
Iulia cu scopul de a fi bine informaþi în legãturã cu
ceea ce s-a hotãrât în Sala festivã.74 Emil Pop relata
cã la auzul Hotãrârii de unire un tunet prelung,
izbucnit din o sutã de mii de piepturi a cutremurat
vãzduhul, tunetul unanimitãþii, al bucuriei, al istoriei
descãtuºate 75. Lumea era cuprinsã de o mare
satisfacþie ºi striga: Trãiascã România Mare. Se
aclama cu pãlãrii ºi cãciuli, doamnele fluturau în
aer cu batistele, plânsete ºi hohote de bucurie, un
entuziasm indescriptibil 76, tunete de urale despicau
vãzduhul77. În ochii tuturor erau lacrimi de bucurie,
oamenii se îmbrãþiºau.78
Emil Isac nota: Un lanþ s-a sudat între inimi. El
nu mai poate fi sfãrâmat. Ceea ce a urmat mi se
pare un vis. ªtafetele cãlãri duc ºtirea. Rãsunã
trâmbiþele orchestrelor, este difuzat imnul român ºi
masa porneºte acum în jos. S-a înfãptuit. Un popor
s-a eliberat. Vestea unirii a fost primitã cu bucurie
de toatã populaþia Ardealului. În sate ºi în oraºe
aveau loc slujbe religioase, se cânta Deºteaptãte române, erau trase clopotele bisericilor. Pe 1
Decembrie 1918 ºi în zilele urmãtoare, au fost
organizate adunãri locale, considerate mici Albe
Iulii, în care populaþia saluta acest mare eveniment.
În biserici, preoþii aduceau la cunoºtinþã cã prin
unire s-a realizat învierea neamului ºi împlinirea
vremurilor 81 . Relatând starea de spirit a
ardelenilor, I. Bordea scria: Praznice se fãceau în
toate satele. Codrii rãsunau de cântece de bucurie,
câmpiile pãreau cã au îmbrãcat haina albã de
sãrbãtoare. Copiii alergau în toate pãrþile strigând
«Trãiascã România Mare». Þãranii ºi intelectualii
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se salutau cu aceste trei cuvinte, fetele ºi femeile
la fel. Ceva feeric se petrecea în întreg Ardealul.82
Entuziasmul unirii se regãsea ºi în fostul Regat,
în Bucovina, în Basarabia83, precum ºi în þãrile unde
se aflau emigranþi sau soldaþi români 84. La Alba Iulia
ºi la Sibiu, pe adresa Consiliului Dirigent soseau
mii de scrisori ºi telegrame de felicitare, din diferite
locuri ºi de la oameni de diverse profesii. 85 La laºi
ºi la Bucureºti, studenþii 86, profesorii, presa,
Academia românã87, evidenþiau împlinirea marelui
vis al românilor. Personalitãþi ale culturii lãudau
înþelepciunea poporului român (Alexandru Vlahuþã,
Alexandru Brãtescu-Voineºti, Ion Agârbiceanu,
Octavian Goga etc.). Aveau loc întruniri care salutau
unirea, iar lumea discuta cu bucurie despre acest
mare eveniment. În Bucureºti - scria Gheorghe
Pãtãceanu - nu auzeam decât cuvinte de laudã ºi
însufleþire pentru Adunarea naþionalã. Domniºoare
drãguþe cu cocarde naþionale în piept, dame, tineri,
bãtrâni, toþi vorbeau despre Alba Iulia ca despre
locul celei mai frumoase manifestãri naþionale ºi
regretau cã nu au putut sã ia parte ºi sã fie în mijlocul
ardelenilor iubiþi. 88 Regina Maria 89 ºi regele
Ferdinand, în telegrame trimise ardelenilor, i-au
felicitat pentru împlinirea gândului de unire: Precum
am fost pãrtaºi cu voi în suferinþe, pãrtaºi suntem ºi
la bucuria voastrã, care e bucuria tuturor românilor.
Trãiascã România are, una ºi nedespãrþitã 90.
Bucureºtenii, în zilele de 13-14 decembrie 1918
au fãcut o primire sãrbãtoreascã delegaþiei ardelene,
venitã pentru a înmâna regelui Rezoluþia Unirii 91.
Lumea striga: Trãiascã fraþii noºtri, Trãiascã
Ardealul. În faþa palatului regal s-a jucat Hora Unirii
în care, alãturi de o mulþime entuziastã, s-au prins
ºi politicienii în frunte cu Ionel Brãtianu 92. La statuia
lui Mihai Viteazul, în prezenþa a mii de români
(profesori, elevi, studenþi, muncitori, soldaþi, ofiþeri,
politicieni) într-o însufleþire de nedescris93, s-au þinut
discursuri, s-a cântat Pe-al nostru steag ºi Hora
Unirii94 . Presa relata cã delegaþiei ardelene i s-a
fãcut o primire grandioasã cum n-a vãzut
Bucureºtiul.95 Era bucuria fireascã a faptului cã, dupã
atâtea suferinþe, românii îºi vedeau visul împlinit:
România Mare. Acest vis trãise în mintea ºi în inima
atâtor generaþii ºi, în ciuda vitregiilor istoriei, puterea
sentimentelor noastre a pãstrat totdeauna impulsurile
sale suverane96. Decretul regal din 18 decembrie
1918 a ratificat unirea Ardealului cu România. 97
Care era starea de spirit a minoritãþilor din
Transilvania? Minoritarii au avut opinii diferite privind
unirea cu România, unii acceptând-o, alþii
respingând-o. În octombrie-noiembrie 1918,
maghiarii, secuii, saºii, au constituit consilii ºi gãrzi
naþionale proprii 98 (din care în unele localitãþi au
fãcut parte ºi români 99 ). Au fost situaþii când
minoritãþile au refuzat sã recunoascã consiliile
naþionale româneºti. 100
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În rândul ungurilor, pãrerile ºi opiniile erau
diferite. Mulþi au înþeles mersul istoriei101 ºi au avut
o atitudine constructivã. Astfel, la 8 noiembrie 1918,
muncitorii maghiari, adresându-se românilor,
declarau: Nu vã punem piedici în calea realizãrii
unitãþii voastre naþionale 102. Unii intelectuali 103, o
parte a presei ca Reggeli Ujság (Sibiu), Aradi
Kazlony, Aradi Hirlap (Arad), Ujság, Ellenzek
(Cluj) etc., îi îndemnau pe unguri sã colaboreze cu
românii.104 Þãrani, muncitori, intelectuali maghiari,
au votat împreunã cu românii în adunãrile de
alegere a delegaþilor pentru Adunarea naþionalã
de la Alba Iulia. La 28 noiembrie 1918, adunarea
popularã de la Târgu Mureº organizatã de Consiliul
Naþional Maghiar (condus de Antalffy Endre), a
dezaprobat Ungaria istoricã, a recunoscut
principiile wilsoniene ºi a hotãrât sã sprijine
hotãrârile de la Alba Iulia. 105 Unii unguri trãiau încã
cu nostalgia Ungariei istorice 106. Aceºtia, grupaþi
în jurul Consiliului Naþional Maghiar din Cluj, au
trecut la agitaþii naþionaliste 107, au constituit gãrzi
care au început sã terorizeze satele româneºti ºi
sã provoace anarhie108 în Ardeal. Deºi Rezoluþia
Unirii de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918
prevedea pentru minoritãþi deplina libertate
naþionalã 109, în cursul lunii decembrie 1918 au
existat acþiuni ale unor unguri, ostile unirii,
continuate în perioada urmãtoare. 110
ªi în rândul saºilor, în toamna anului 1918,
pãrerile erau împãrþite. Astfel, unii, inspiraþi de
Consiliul Naþional German din Ungaria, pledau
pentru autonomia culturalã a Ardealului în cadrul
Austriei Mari. 111 Cei mai mulþi erau însã pentru
unire cu România. Este sugestiv cã Consiliul
Naþional Sãsesc, întrunit la Sibiu la 21-22 noiembrie
1918, a hotãrât sã colaboreze cu Consiliul Naþional
Român Central.112 La 9 decembrie 1918, saºii din
Bucureºti au aprobat unirea ºi i-au îndemnat ºi pe
cei din Ardeal sã facã la fel. 113 Mulþi intelectuali,
presa (Kronstadter Zeitung, Mediascher
Zeitung, S. D. Tageblatt etc.) salutau hotãrârea
de la 1 Decembrie 1918 adoptatã la Alba Iulia. 114
La 1 ianuarie 1919, o delegaþie condusã de Rudolf
Brandsch s-a prezentat la Sibiu la Consiliul Dirigent,
arãtând cã poporul sãsesc ia act de un proces
istoric de importanþã mondialã. 115 Întrunit la Mediaº la 8 ianuarie 1919, Consiliul Naþional Sãsesc
preciza: Ne considerãm de azi începând ca un
membru al Regatului român, ca fii ºi fiice ale statului
român 116. Pe aceeaºi linie, Rudolf Brandsch
declara în parlament la 18 decembrie 1919: Neam
unit statului român prin libera hotãrâre ºi îi vom
aparþine ca cetãþeni credincioºi ºi leali sub sceptrul
dinastiei. 117
Salutând unirea cu România 118, saºii apreciau
cã poporul român era bun, îngãduitor, tolerant
chiar, prietenos ºi leal 119 ºi sperau cã le vor fi

respectate drepturile naþionale, politice, economice
ºi culturale.120 Presa sãseascã a respins acuzaþiile
unor ziare din Ungaria, arãtând cã adeziunea la
unire a fost o opþiune liberã ºi nu impusã prin
constrângere.121
La rândul lor, ºvabii au privit în mod diferit ideea
unirii Banatului cu România, existând trei orientãri:
- O primã orientare o reprezentau cei ce priveau
spre Ungaria istoricã. La 31 decembrie 1918, în
cadrul unei mari demonstraþii la Timiºoara, a fost
proclamatã autonomia regionalã a Banatului în
cadrul Ungariei. 122 Aceastã atitudine era o
consecinþã a politicii de maghiarizare ºi a
neîncrederii în statul român. Tot în aceastã primã
orientare pot fi incluºi ºi acei ºvabi care, pe fondul
disputei asupra Banatului dintre România ºi Serbia,
cereau unirea cu Serbia.123
- O a doua orientare o reprezentau cei ce
cereau autonomia suveranã a Banatului ºi
organizarea unui plebiscit care sã hotãrascã
apartenenþa acestui teritoriu.124
- Cea de-a treia orientare aparþinea ºvabilor
care priveau spre România ºi care înþelegeau
mersul istoriei, aceºtia fiind cei mai mulþi. 125 În
noiembrie 1918, ei au constituit consilii naþionale
ºvãbeºti ºi au ales Consiliul Naþional care a luat
legãtura cu Consiliul Naþional Român Central. 126
O serie de ziare ca Banater Bote, Deutsche
Wacht º.a. Încurajau ideea unirii. 127 La 16
noiembrie, profesorul Iosef Striegl, preºedintele
Consiliului Naþional ªvãbesc, declara: Va lua fiinþã
o Românie Mare independentã, suveranã ºi liberã.
Principiile wilsoniene fac posibilã o asemenea
Românie Mare.128 În ciuda opoziþiei ºovinilor ºi a
autoritãþilor militare sârbeºti, peste o mie de ºvabi
au participat la Alba Iulia la marea adunare din 1
decembrie 1918.129 În contextul eliberãrii Banatului
de cãtre armata românã (august 1919), ºvabii, în
cadrul unei întruniri organizatã la Timiºoara la 10
august 1919, au exprimat adeziunea la unirea cu
România 130 , socotind-o ca pe o adevãratã
emancipare naþionalã 131. În favoarea unirii s-au
declarat ºi evreii , rutenii, armenii, þiganii , slovacii
din Banat134, secuii.
Aºadar, la 1 Decembrie 1918 s-a încheiat
lungul drum de luptã, de jertfã ºi de speranþã al
naþiunii române, înfãptuindu-se România Mare.
Hotãrârile adoptate la Chiºinãu, Cernãuþi ºi Alba
Iulia au fost ºi rãmân sinonime cu valoarea unor
acte plebiscitare ale unanimitãþii locuitorilor din
vatra strãbunã a Daciei. Lupta în anii Primului
Rãzboi Mondial, rezistenþa împotriva dominaþiei
strãine în Ardeal, Basarabia ºi Bucovina,
solidaritatea româneascã, contextul extern
favorabil, au creat starea de spirit care a dus la
Marea Unire. Unirea din 1918 a fost un ideal susþinut
de toate forþele societãþii româneºti, indiferent de
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opinia politicã, de starea socialã sau de credinþa
religioasã135, a fost o puternicã afirmare a voinþei
colective a naþiunii române. 136
Nicolae Iorga scria cã marea izbândã din 1918
s-a impus ca un imperativ categoric. Mulþimile,
milioanele de oameni au aclamat-o, de la plugarul
de lângã Tisa pierdut în ungurime, pânã la
gospodarul de pe malurile Nistrului 137. Evidenþiind
rolul þãrãnimii, care forma majoritatea populaþiei ºi
care, alãturi de muncitori, intelectuali, studenþi, a
luptat pe front ºi în spatele frontului pentru unire,
Octavian Goga spunea: Vrednicii noºtri þãrani, cu
bunul lor simþ ºi cu înþelegerea atât de realã a
intereselor neamului, care i-a caracterizat în toate
luptele noastre, ºi-au dovedit ºi de astã datã,
adânca lor înþelepciune.138 A existat o unitate de
voinþã ºi de acþiune care a cuprins un spectru larg
de categorii ºi grupuri sociale, de la cetãþenii cu
multã carte la þãranii simpli139, încât autorul Unirii
nota I. Agârbiceanu - este însuºi poporul român în
totalitatea lui, cu toate energiile din trecut, cu toþi
semãnãtorii de prin veacuri, cu toþi dascãlii ºi
apostolii, cu toþi dascãlii ºi apostolii de ieri, cu
întreaga jertfã a uneia din generaþiile sale. 140
Alãturi de români s-au aflat (cu unele excepþii) ºi
naþionalitãþile conlocuitoare, care - scria N. Iorga
prinse nu numai de simþul celor mai adevãrate
interese ale lor, dar ºi de contagiunea marilor
porniri ale spiritului dezrobit, ºi-au dat-o deplinã ºi
impresionantã adeziune 141.
La 29 decembrie 1919, Parlamentul României
a votat legile care ratificau Marea Unire din 1918 142.
Începea aºadar, o etapã nouã în care lumea îºi
punea mari speranþe, cãci Unirea era consideratã
ca un ceas al mântuirii de toate nevoile, de toate
ostenelile ºi de toate frãmântãrile 143 ºi apreciatã
ca ziua reînvierii obºtii româneºti. 144
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Primele tipãrituri de pe teritoriul
românesc din secolul al XVI-lea
Târgoviºtea
capitalã ºi reºedinþã
voievodalã timp de
aproape trei secole, de
la Mircea cel Bãtrân ºi
pânã la Constantin
Brâncoveanu, a jucat un rol important în istoria Þãrii
Româneºti, atât din punct de vedere politic, economic,
social, administrativ, militar, strategic cât ºi cultural.
Spre sfârºitul secolului al XVI-lea cultura în statele
feudale cunoaºte o perioadã de înflorire. Acum apar
capodopere ale arhitecturii în Þara Româneascã ºi
Moldova ctitorii binecunoscute precum mãnãstirile din
nordul Moldovei, mãnãstirile de la Curtea de Argeº ºi
Dealu, care constituie focare de culturã medievalã. Este
perioada manuscriselor de o valoare artisticã deosebitã
(Evangheliarul de la Humor, la curtea domnitorului
ªtefan cel Mare, Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre
fiul sãu Teodosie, culmi ale literaturii epocii) ºi a folosirii
din ce în ce mai mult a limbii române în scris.
În acest context de avânt cultural se încadreazã
fenomenul apariþiei în Þara Româneascã, la începutul
veacului al XVI-lea, a tiparului, moment important în
dezvoltarea culturii. Înfiinþarea tipografiei în Þara
Româneascã se înscrie printre mãsurile lui Radu cel
Mare (1496-1508 ) de centralizare ºi punere sub controlul
domniei a vieþii bisericeºti.
Prima tipãriturã din Þãrile Române Liturghierul în
limba slavonã, limba cancelariei domneºti ºi a bisericii în
acea vreme - apare în 10 noiembrie 1508 (la o jumãtate
de secol dupã invenþia lui Gütenberg) - la Târgoviºte prin
osteneala ieromonahului tipograf Macarie, adus de Radu
cel Mare la M. Dealu. Acesta învãþase meºteºugul tiparului
la Veneþia iar între anii 1493-1496 desfãºurase o intensã
activitate tipograficã la Cetinje, la curtea voievodului
muntenegrean Gheorghe Ternoievici.
În 1510 de sub teascurile acesteia va ieºi un
Octoih iar în 1512 un Evangheliar, sublimã tipãriturã
apãrutã sub oblãduirea lui Neagoe Basarab (în vremea
cãruia cultura româneascã atinge culmi noi de
dezvoltare) care este consideratã capodopera tipãriturilor
noastre din secolul al XVI-lea.
Materialul tipografic folosit de Macarie la imprimarea
primelor tipãrituri în Þara Româneascã este diferit de
cel folosit de acesta în tipãritura de la Cetinje, de
provenienþã veneþianã, litera din tipãriturile de la Dealu
fiind mult mai înaltã, mai pronunþatã ºi modelatã dupã
scrierile vechilor manuscrise româneºti.
Rezultatul este o splendidã operã imprimatã în douã
culori cu vignete ºi iniþiale ornate, împletituri de linii duble,
frontispicii din linii înlãnþuite.
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De format mijlociu, quatro mic cu 15-22 rânduri pe
paginã, ele nu au foaie de titlu, începând direct cu textul,
precum incunabulele ºi manuscrisele. Tipãriturile
macariene nu au paginaþie ºi nici foi numerotate, ci
numai caiete însemnate cu cifre în chirilicã. Legãturile
acestor cãrþi sunt executate, probabil, în atelierele
mãnãstireºti, ornamentele ºi tehnica fiind asemãnãtoare
cu cele ale manuscriselor slavo-române.
Prin mãiestria execuþiei, cãrþile lui Macarie imprimate
în Þara Româneascã, stau cu cinste alãturi de cele mai
artistice tipãrituri europene ale epocii, de perfecþionare
ºi rãspândire a tiparului, ridicându-se deasupra lucrãrilor
vremii în limba slavonã. Liturghierul va fi prototipul unor
ediþii viitoare din care se cunosc cinci exemplare
redactate în medio-bulgarã în România.
A existat o continuitate între tipografia lui Macarie ºi
întreaga operã tipograficã, atât cea din Þara Româneascã
cât ºi cea de la Braºov în tot secolul al XVI-lea. Cãrþile lui
au fost reeditate, fiind pãstrat stilul artei tipografice,
ornamentele servind ca model pentru podoabele care
înfrumuseþeazã mai târziu tipãriturile lui Filip Moldoveanu,
ale diaconului Coresi ºi ucenicilor acestuia.
Prin tipãrirea celor trei cãrþi de cãtre Macarie la M.
Dealu la începutul secolului al XVI-lea, Þara Româneascã
devine cel de-al treilea centru tipografic din Europa, fiind
urmat apoi de Praga (1517), Veneþia (1519 - fondator
fiind Bojidar Vukovici), Wilno (1525) etc.
Apariþia tiparului la Târgoviºte trebuie încadratã în
istoria generala a dezvoltãrii sociale ºi culturale ºi a
legãturilor existente între Þara Româneascã ºi voievodatul
Muntenegrului. Instalarea tipografiei la Mãnãstirea Dealu
poate fi legatã de ipoteza cea mai aproape de adevãr,
conform cãreia voievodul Radu cel Mare vroia sã dea o
nouã strãlucire ctitoriei sale de aici.
Concluzionãm prin a spune cã primele tipãrituri sunt
rezultatul politicii de întãrire ºi atragere a bisericii
ortodoxe pentru sprijinirea acþiunii de centralizare a
statului feudal. Ele se adresau tuturor românilor,
întregului sud-est european ortodox, devenind cãrþi
fundamentale pentru bisericã.
Primele noastre tipãrituri, cu o largã circulaþie,
fundamenteazã o tradiþie tipograficã ce va fi continuatã
în Þara Româneascã, Moldova ºi Transilvania sau în
centre europene (Belgrad), fãcând dovada aspiraþiilor
românilor spre culturã, cu specificul nostru geografic,
integrându-se în valorile creatoare de artã ale poporului
român ca parte componenta importantã a culturii
medievale din sud-estul Europei.

Dumitra Bulei
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Contribuþia lui Antim Ivireanul la
dezvoltarea tiparului târgoviºtean
Una dintre cele trei
etape prin care a trecut
viaþa culturalã ºi editorial tipograficã a Târgoviºtei între 1508-1830, este cea din
primii ani ai sec. al XVIII- lea, în timpul domniei lui
Constantin Brâncoveanu, fiind o continuare a epocii de
efervescenþã culturalã a sec.al XVII-lea. Aceasta s-a
manifestat pregnant în varii domenii: broderie, picturã
bisericeascã ºi laicã, sculpturã, arhitecturã (mãnãstiri,
palate, biserici ) ºi nu în ultimul rând în tipãrituri ºi
miniatura manuscriselor. În aceastã perioadã se
ilustreazã nume reprezentative ale spiritualitãþii
româneºti: Varlaam, Stolnicul Cantacuzino, Antim
Ivireanul, Dimitrie Cantemir.
Personalitate remarcabilã a începuturilor literaturii
române modeme Antim Ivireanul a fost un iscusit tipograf
ºi editor, miniaturist ºi sculptor, ctitor de lãcaºuri sfinte,
un mare predicator ºi orator.
Adus în Þara Româneascã de Constantin
Brâncoveanu, este mai întâi gravor al tipografiei domneºti,
iar dupã cãlugãria sa, Antim urcã pe cele mai înalte trepte
bisericeºti. Este egumen al mãnãstirii Snagov, episcop
de Râmnic (1705-1708), iar apoi mitropolit al þãrii (1708)
pânã la sfârºitul sãu tragic din 1716.
Necesitãþilor impuse de peisajul politic ºi social din
vremea lui Constantin Brâncoveanu, Antim le rãspunde
printre altele tipãrind 30 de cãrþi în limba greacã, 24
cãrþi în limba românã, o carte în limba slavonã, 8 cãrþi
bilingve, dintre care 5 slavo-române, 2 greco-arabe ºi
una greco-românã. Tot atunci apare o lucrare tipãritã în
trei limbi ( greceºte, slavoneºte ºi româneºte).
De activitatea sa este legatã revigorarea tiparului
târgoviºtean. Timp de peste cinci decenii, din 1652, la
Târgoviºte nu se mai tipãresc cãrþi. În acest interval de
timp se înfiinþeazã în Þara Româneascã noi tipografii: la
Bucureºti (1678), Buzãu ( 1691), Snagov (1696), Râmnicu
Vâlcea (1705). Târgoviºtea în anul 1668 înceteazã de a
mai fi sediul Mitropoliei Ungrovlahiei, care se mutã la
Bucureºti. Încã de pe vremea lui Mircea Ciobanul (15451553), domnii þãrii ºedeau o bunã parte a anului la
Bucureºti. În aceste condiþii viaþa culturalã a Târgoviºtei
decade. Însãºi frumoasa mitropolie se ruinase, zugrãveala
i se stricase încât domnitorul Constantin Brâncoveanu
luã mãsuri pentru repararea edificiilor din jur, a pardoselii,
a zugrãvelii, iar la 30 septembrie 1707 lucrãrile de
restaurare au fost terminate.
În 1708 s-a instalat pe lângã mitropolia din Târgoviºte
o nouã tipografie, de data aceasta mai bogatã decât
cea din vremea lui Matei Basarab, pentru cã avea secþie
de limba greceascã precum ºi alta de limbã româneascã.
Mentorul culturii ºi literaturii religioase din aceastã

perioadã a fost mitropolitul þãrii, Antim Ivireanul.
Activitatea editorial-tipograficã a fost bogatã ºi s-a
desfãºurat pânã la 1715 ieºind de sub presele tipografice
numeroase ºi importante cãrþi greceºti ºi româneºti. Sau zãmislit de sub teascurile tipografiei târgoviºtene 19
cãrþi greceºti, slavoneºti ºi româneºti. Ele sunt
importante pentru studiul ideologiei societãþii feudale de
la început de secol.
Meºterii tipografi care au strãlucit în aceastã vreme
sunt: Mitrofan Gregoraº, Gheorghe Radovici ºi
ieromonahul Filothei. Acum se continuã intens alcãtuirea
ºi publicarea cãrþilor de slujbã bisericeascã în limba
românã: Serviciul bisericesc întreg (1709), Molitvenice
(1708-1712, 1713, acesta dupã originalul grecesc tipãrit
în 1691, de N.Glykis, la Veneþia), Psaltire ( 1713,1714),
Octoih (1712, primul tipãrit în româneºte), Rugãciuni
(1712, cu cheltuiala unui mirean, Mânu Apostol), Liturghii
(1713) ºi douã Ceasloave (1714, 1715). Apar însã ºi
genuri noi de literaturã laicã: romanul popular Alexandria (1713): antologii de cugetãri ale filozofilor antici:
Maxime Filozofeºti (1713; ediþie româneascã ºi ediþie
greceascã); lucrãri cu conþinut istorico-literar: Panoplia
dogmaticã (1710), important izvor pentru cunoaºterea
doctrinei ereziilor în special ideologia bogomililor).
Proschinitarul Sfântului Munte Sinai, (1710) un fel de
ghid istoric ºi turistic local ºi opera lui Hrisant, Despre
oficii, clerici ºi ceremoniile bisericeºti (1715). Observãm
cã se dezvoltã treptat un proces nou: Biserica, în
depistarea izvoarelor de bazã ale literaturii religioase
de ritual ºi de citire, nu se mai îndreaptã spre originale
slavone, ci spre cele greceºti.
Importante sunt ºi micile lucrãri ale mitropolitului
Antim Ivireanul: Capete de poruncã (1714), ºi Învãþãtura
bisericeascã (1710), menite a ridica prestigiul preoþimii,
impunându-i totodatã ºi un stil de viaþã mai demnã. Preoþii
sunt ameninþaþi cu pedeapsa dacã nu vor împlini cu
fapte ce scrie mitropolitul. Iar cine va arde ºi va pierde
cãrticica, sã va da în rândul þãranilor, adicã vor plãti iar
dãri ºi bir (unul din capete anunþase scutirea de dãri a
preoþilor ºi diaconilor).
Aceastã perioadã târgoviºteanã a tiparului se
circumscrie în mod fericit eforturilor depuse pentru
înflorirea tiparului în Þara Româneascã în epoca
brâncoveneascã, alãturi de alte centre tipografice
(Bucureºti, Snagov, Râmnic, Buzãu) sau pentru
dezvoltarea acestuia în alte spaþii geografice (Gruzia,
Siria). Personalitatea lui Antim Ivireanul, rãmâne astfel
una de prim rang în istoria culturii româneºti.

Victor Petrescu
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Oraºul Târgoviºte ºi prima generaþie
de tipografi români

Modelul editorial-tipografic macarian a avut
o certã influenþã asupra cãrþii româneºti a
secolului al XVI-lea, atât în cea manuscrisã, cât
ºi în cea tipãritã (Filip Moldoveanul, Coresi ºi
Lorinþ, mai ales în Tetraevangheliarele ieºite de
sub teascurile ultimilor doi meºteri, în Þara
Româneascã ºi Transilvania).
Cât priveºte ecoul extern al tiparului
macarian, în aria culturalã sud- slavã, acesta
constituie un capitol important al relaþiilor
tradiþionale româno-sârbe. Semnificativ este
cazul tiparniþei de la Gorazde, în Herþegovina,
unde în 1511, Fjodor Ljubavic, la îndemnul
stareþului Bozidar, a tipãrit: Liturghierul (1519),
Psaltirea (1521) ºi Molitvenicul (1523). În aceste
cãrþi se gãsesc elemente ornamentale inspirate
de modelul macarian, cum ar fi imaginea unui
frontispiciu-vignietã din Liturghierul ºi
Tetraevangheliarul lui Macarie, copiatã de
tipograful din Gorazde. Fiul acestui tipograf sârb,
Dimitrie Liubavici, înfiinþeazã în 1554 la
Târgoviºte, unde a adus presa ºi literele, cea
de-a doua tipografie chirilicã româneascã a
secolului al XVI-lea. Astfel este continuat
modelul macarian în Þara Româneascã, dupã
o trecere pe la Gorazde. Identitatea lui Dimitrie
Liubavici, logofãt ºi nepotul lui Bozidar cum
singur se numea, într-una din tipãriturile sale,
suscitã totuºi discuþii.
Viaþa sa reprezintã un adevãrat destin
renascentist, plin de aventurã, ambiþii ºi
contradicþii (vezi studiul lui Matei Cazacu, intitulat
Dimitrie Liubavic - vers 1520-1564 - et les premiers contacts entre lOrthodoxie et la Reforme).
Tipograf ºi aventurier, secretar domnesc
(logofãt) ºi diacon, prieten apropiat ºi chiar
presupus frate al lui Iacob Heraclid Despot,
(dacã se considerã cã toate menþiunile
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semnalate se referã la aceeaºi persoanã),
Dimitrie Liubavici pare a fi totuºi fiul lui Fjodor
Ljubavic, tipograful din Gorazde. Dupã unele
date, Dimitrie ar fi studiat, împreunã cu Iacob
Heraclid în Creta la ºcoala lui Hermodoros
Lestarcos. În Genealogia lui Iacob Heraclid,
publicatã la Braºov, acesta îl recunoaºte pe
Dimitrie ca frate. În Viaþa lui Despot Vodã scrisa
de Johannes Sommer, se aratã cã Iacob
Heraclid intenþiona sã-l instaleze pe tronul Þârii
Româneºti pe acest Dimitrie, care, dupã
moartea lui Despot, în 1563, este prins ºi predat
lui Petru cel Tânãr (1554-1568), fiul lui Mircea
Ciobanul. Doamna Chiajna, vãduva acestuia din
urmã, ordonã ca Dimitrie sã fie decapitat ºi, la
un banchet, aruncã pe masã capul însângerat,
ca un avertisment pentru adversari.
Un sfârºit ºi o scenã de plinã Renaºtere, ce
dã o imagine a atmosferei epocii ºi o existenþã
itinerantã ce trece prin Creta, Târgoviºte, Braºov
(unde Dimitrie Liubavici este trimis în 1552
pentru a învãþa latina cu Valentin Wagner, unde
va mai reveni ulterior; ºi aici se pare cã poseda
o bibliotecã importantã). Acelaºi personaj
cãlãtoreºte în 1561 la Viena, în Italia, în Moldova
cu Despot Heraclid, ºi apoi din nou în Þara
Româneascã.
Despre originea sa etnicã existã menþiuni
care îl considerã grec, bulgar ºi chiar ex nobilis
Valachiae stirpe orindus.
Cert este cã, împreunã cu Moise tipograful,
Dimitrie Liubavici a tipãrit la Târgoviºte un
Molitvenic (1545), ºi singur un Apostol (1547).
Din epilogul Molitvenicului tipãrit de Moise în
1545 (terminat la 10 ianuarie), rezultã cã
editorul ºi proprietarul tipografiei era Dimitrie,
Moise fiind doar tipograful executant ( eu
pãcãtosul ºi mai micul dintre sfinþii cãlugãri,
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Moisi, m-am trudit la aceastã scriere cu
matriþele lui Dimitrie Liubavici). Dimitrie
Liubavici tipãreºte deci la Târgoviºte cãrþi la
comandã, susþinut fiind de domnie.
În cadrul acestui model editorial timpuriu
nu s-a produs încã diviziunea precisã a muncii
tipografice. Iniþiator ºi comanditar este
domnitorul, acesta fiind editorul oficial. Editorul
propriu-zis ºi proprietar este în acest caz
tipograful care executa ºi toate operaþiunile:
pregãtirea literelor, gravura, ornamentele; el
preparã cerneala ºi tot el realizeazã, imprimarea
propriu-zisa. Tipograful acestei epoci este un
meºter complet, care realizeazã singur sau
ajutat de un numãr redus de ucenici, întregul
proces de tipãrire a cãrþii ( am muncit cu
ucenicii mei Oprea ºi Petre - Apostol). Din
acest motiv tipãrirea dureazã timp îndelungat.
Ceea ce intereseazã este faptul cã în atelierul
lui Dimitrie Liubavici se formeazã prima
generaþie de tipografi români, iar oraºul
Târgoviºte devine primul centru iradiant al
meºteºugului de carte româneascã.
Astfel, provenit dupã toate probabilitãþile
dintr-o familie cu tradiþii intelectuale care a dat
între 1517 ºi 1538 mai mulþi grãmãtici ºi logofeþi
ce semneazã acte emise în cancelariile
domneºti de la Târgoviºte ºi Bucureºti, Coresi
s-a format ca tipograf la Târgoviºte în climatul
meºteºugãresc al tipografiei lui Dimitrie
Liubavici. În 1557 el este amintit ca ajutor al lui
Oprea logofãtul în epilogul Octoihului slavon
tipãrit la Braºov cu matriþele lui Dimitrie
Liubavici, carte comandatã de Johann Bekner,
judele oraºului. Aceasta va fi fost o cãlãtorie a
lui Coresi ca tipograf itinerant începãtor, angajat
temporar, ca ucenic al altui meºter tipograf,
pentru cã în 1557-1558 el se aflã din nou la
Târgoviºte unde executã, alãturi de alþi zece
ucenici Triodul- Penticostar slavon, comandat
de Pãtraºcu cel Bun ºi terminat sub domnia lui
Mircea Ciobanul.
Începuturile activitãþii sale la Braºov capãtã
semnificaþie aparte in contextul interesului
manifestat pentru cartea tipãritã de domnitorul
Pãtraºcu cel Bun, care în anul 1556 solicita de
la braºoveni un exemplar din Catehismul
românesc de la Sibiu. Neavând un volum la
îndemânã, conducerea oraºului trimite un sol la
Sibiu care aduce cãrticicã cerutã, fiind mai apoi
expediata la Târgoviºte.

În 1545 Liubavici tipãreºte la Târgoviºte un
Molitvenic slavon, iar în 1547 un Apostol slavon,
din care s-au tras douã ediþii, una la comanda
lui Iliaº II Rareº, domnul Moldovei, iar cealaltã,
pentru Mircea Ciobanul. Editura era la aceastã
datã o întreprindere particularã protejatã de stat,
reprezentat prin domnitor, ºi cu existenþa
asiguratã de comenzile acestuia. Opþiunile
pentru titlurile cãrþilor tipãrite sunt dictate de
comanditar ºi fac parte dintr-o schiþa de program
politic ºi cultural în a cãrui concepþie este
implicata profund biserica.
În Molitvenicul din 1545, la fel ca în
tipãriturile macariene, apar frontispicii inspirate
din cartea manuscrisã, cu organizare
geometricã a unor elemente stilizate zoomorfe
ºi vegetale. Iniþialele imitã literele ornate din
cãrþi manuscrise ºi documente de cancelarie,
cu duet aerat ºi elegant. Sunt elemente
preluate din arta scriptoriului medieval
românesc care introduc dimensiunea tradiþiei
artistice în forma revoluþionarã a cãrþii
imprimate prin mijloace tehnice.
Primul model editorial funcþioneazã pentru
întregul teritoriu românesc, întrucât sub aspect
cultural ºi religios frontierele politice nu
fragmenteazã unitatea româneascã. Cãrþile
tipãrite de Dimitrie Liubavici cunosc ºi ele o vie
circulaþie nu numai în Þãrile Române, ci, datoritã
tipãririi lor în limba slavona, în întreaga arie
balcanicã ortodoxã, acesta fiind de altfel ºi unul
din scopurile tipãririi lor.
Cartea tipãritã în slavonã din Þara
Româneascã are un caracter ºi un aspect
românesc, deºi se adreseazã întregii
comunitãþi sud-est europene, relaþiile românosârbe manifestându-se prin influenþe reciproce
importante. Sub aspect tehnic ea este parþial
îndatoratã tiparului chirilic veneþian care a iradiat
modele în întreaga Europã, dar sub aspect grafic
ºi-a creat un stil propriu, nutrit de tradiþia atât
de durabilã a cãrþii manuscrise. Sub aspectul
istoric ºi al mentalitãþii, aceasta ilustreazã locul
ºi rolul domnilor români în lumea ortodoxa,
aspiraþia lor la hegemonie spiritualã exercitatã
prin ctitorii, înzestrãri ºi imprimare de carte,
precum ºi conºtiinþa unei vechi tradiþii aulicbizantine, cultivate cu orgoliu.

Gheorghe Buluþã
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Activitatea tipograficã din timpul
lui Antim Ivireanul,
la Râmnic ºi Târgoviºte
Râmnic ºi Târgoviºte, douã cetãþi importante
ale istoriei ºi culturii româneºti, aºezãri în care
flacãra sacrã a cãrþii arde de peste 500 ani.
Râmnic ºi Târgoviºte - capitale ale tipografilor
ºi cãrþii - ale cuvântului scris în dulcele grai al patriei
strãbune.
Douã aºezãri la începutul secolului al XVIII-lea,
timp de un deceniu, sub sceptrul marelui cãrturar
Antim Ivireanul - devenit de doi ani patron spiritual
al Râmnicului. Episcop la Râmnic ºi apoi mitropolit
al Þãrii Româneºti, marele ierarh va pune bazele
unor tipografii, va reuºi sã contribuie în mod decisiv,
prin cãrþile tipãrite, la triumful limbii române în
bisericã, în viaþa politicã ºi culturalã a þãrii.
Cele douã capitale au o bogatã ºi legendarã
istorie.
Râmnicul, oraº strãvechi, este aºezat pe
malurile Oltului la 3 km de vestita cetate romanã Buridava. Este încãrcat de mãrturii ºi istorie. Multe
ºi minunate lucruri are de vãzut cãlãtorul în Vâlcea
- menþiona, la începutul secolului al XX-lea, scriitorul
Alexandru Vlahuþã.
De-a lungul timpului, domnitorii români - ctitori
de þarã ºi neam, vor dura temelii trainice acestui
þinut. De numele lui Mircea cel Bãtrân se leagã
atestarea documentarã a Râmnicului ca oraº
domnesc (4 septembrie 1389), ridicarea pe malul
Oltului, la Cãlimãneºti a celei mai falnice ctitorii Cozia.
Dau strãlucire aparte acestor locuri Mihail
Voievod, Dan al II-lea, Vlad Cãlugãrul, Radu cel
Mare, Mihnea Voevod, Neagoe Basarab, Radu de
la Afumaþi, Mihai Viteazul, Matei Basarab,
Constantin Brâncoveanu. La Râmnic se va pune
bazele celui mai vechi centru eparhial din Þara
Româneascã.
Lucruri deosebite, emoþionante se pot rosti ºi
despre Târgoviºte - vechea capitalã a Þãrii
Româneºti, atestatã în documente pentru prima
oarã în 1394, ca reºedinþã domneascã. Este
capitalã a þãrii în timpul lui Mircea cel Bãtrân - din
secolul XV-lea - pânã în prima jumãtate a celui deal XVII-lea veac. Devine astfel cel mai însemnat
centru economic, politic ºi cultural al Þãrii
Româneºti. Cunoaºte o adevãratã înflorire în epoca
domniei lui Matei Basarab (1632 - 1654) - cel ce
astãzi îºi doarme somnul într-un cadru natural
deosebit - la Arnota vâlceanã. În jurul anului 1660,
sub domnia lui Gheorghe Ghica, capitala Þãrii
Româneºti se mutã la Bucureºti.
Târgoviºtea, cu trecutul ei glorios, mândrã
capitalã, pãstrãtoare a oaselor unui ºir de
domnitori te impresioneazã prin vestitele
ziduri ale Curþii Domneºti, prin Turnul Chindia.
Fericit loc Târgoviºtea! - exclama Ion Ghica -
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Din ea, din jurul ei, din zarea ei apar la începutul
veacului al XIX-lea spiritele mari ale regenerãrii
noastre naþionale : Vãcãreºtii,
Eliade,
Cârlova, Alexandrescu.
Cea dintâi poezie despre ruinele Târgoviºtei
este Primãvara amorului sau o zi ºi o noapte la
Vãcãreºti a lui Iancu Vãcãrescu (1819) :
Se întinde o câmpie Pe supt poale de
Carpaþi Câmp deschis de vitejie La Românii
lãudaþi.
Dacã acesta este cadrul istoric, cultural ºi natural al celor douã aºezãri, trebuie sã amintim cã în
primul deceniu al secolului al XVIII-lea fosta capitalã
cunoaºte o adevãratã reverberaþie sub cârmuirea
lui Antim Ivireanul, episcop de Râmnic ºi mitropolit,
cu reºedinþa aici.
Antim Ivireanul era un om învãþat. Cunoºtea
multe limbi. A fost în acelaºi timp un iscusit meºter
tipograf, un adevãrat artist : gravor, xilograf,
desenator, pictor, miniaturist, caligraf, istoricul N.
Dobrescu considerându-l Singurul Vlãdicã de mai
multe ori artist.
La Râmnic (1705 - 1708), unde a trãit ºi lucrat,
Antim Ivireanul va lãsa nobile însemne de culturã.
La 16 martie 1705, la Mitropolia din Bucureºti este
ridicat în scaunul episcopal al Râmnicului. A doua
zi - 17 martie este hirotonit episcop, de cãtre
mitropolitul Teodosie.
La Râmnic, Vlãdica Antim va pune bazele unei
tipografii de sub teascurile cãreia va scoate 10 cãrþi
- temelii solide ale culturii române vechi. Prima carte
scoasã de sub teascurile tiparului râmnicean este
Tomul Bucuriei - în septembrie 1705. Tot în acest
an mai tipãreºte Antologhion ºi Învãþãturã pre scurt
pentru taina pocãinþei.
La Râmnic a stat, dupã cum va mãrturisi
mai târziu, aproape trei ani Am ºãzut ºi acolo
3 ani fãrã doao luni. Ce am lucrat ºi acolo este
vederat tuturor.
Dupã activitatea fructuoasã desfãºuratã în
scaunul eparhial al Râmnicului, la 27 ianuarie 1708,
Antim Ivireanul este ales ca mitropolit al Bisericii
Ortodoxe Române. Vorbind (la 21 februarie 1708)
despre calitãþile deosebite ale acestui înalt ierarh,
patriarhul ecumenic Ciprian, care îi dã aprobarea
pentru <strãmutarea> canonicã de la Eparhia
Râmnicului în scaunul mitropolitan, menþiona cã
era bãrbat de cinste ºi evlavios ºi împodobit cu
virtuþile ce se potrivesc cu vrednicie arhiereascã.
Mai târziu (1712), Antim Ivireanul evocând acest
moment, amintea: Mitropolia n-am luat-o cu sila,
nici cu... rugãciuni..., ci aºa au fost plãcut înaintea
Sfântului Dumnezeu.
La Târgoviºte, Antim Ivireanul pune bazele unei
noi tipografii (dupã 57 ani de la apariþia ultimei
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lucrãri). Tipografia îºi începe activitatea în 1709.
Prima carte tipãritã aici este : Serviciul bisericesc
(1709) - 36 p., în limba greacã. La Târgoviºte în
intervalul 1709 - 1715, Antim Ivireanul tipãreºte 21
cãrþi. Dintre lucrãrile imprimate 14 sunt în limba
românã, 5 în limba greacã ºi câte una în limbile
slavonã ºi românã. În perioada sa de activitate
eclesiasticã se tipãresc un numãr însemnat din
cãrþile utile efectuãrii slujbei religioase în biserica
ortodoxã românã.
Practica <cântãrilor la stranã> în limba
românã este consemnatã pentru prima1oarã în
Þãrile Române de Paul de Alep (1653) .
La Râmnic, Antim Ivireanul a reuºit sã tipãreascã
4 cãrþi de literaturã liturghicã (din care douã în
limba românã) : Molitvenic (1706) ºi Octoih (1706).
Molitvenicul ºi Litughierul (publicate împreunã) sunt
primele traduceri integrale în româneºte a acestor
cãrþi fãcute din limba greacã de Antim Ivireanul 2.
La Târgoviºte, Antim Ivireanul va reedita în 1713
Liturghierul ºi Molitvenicul (ediþia I la Râmnic) cu
textul integral în limba românã. Sub îndrumarea
sa se mai tipãresc ºi cãrþile : Octoihul (1712 - ediþia
I la Râmnic). Tot el mai editeazã Catavasierul în
douã ediþii (1714 ºi 1715) ºi Ceaslovul (1715).
Retipãrirea acestor cãrþi la scurt interval
vorbeºte atât despre efortul de a impune limba
românã ca limbã 3de cult, cât ºi despre succesul
acestui demers .
Rolul bisericii în viaþa culturalã a Þãrii Româneºti
este unul de excepþie. De asemenea, cel al limbii
române creºte tot mai mult. Vorbind despre acesta,
Antim Ivireanul menþiona în predoslovia Gramaticii
Slavoneºti (1697) : limba slavonã, limba pe care o
întrebuinþãm nu ca pe a noastrã, ci ca pe una
strãinã ºi împrumutatã.
Rânduiala ºi desfãºurarea slujbelor
bisericeºti este deficitarã. Preoþii - spunea
Matei al Mirelor, în cartea sa scrisã la Bistriþa
vâlceanã - nu ºtiu sã boteze, nu ºtiu sã facã
liturghie, când le vorbeºti de misterele (tainele)
credinþei stau ºi se mirã ca
ºi cum le-ai vorbi de
lucruri de pe altã lume 4.
Aceastã situaþie a determinat pe Antim Ivireanul
sã tipãreascã douã cãrþi de cult importante ce se
constituie în adevãrate abecedare de învãþãturã.
Ca episcop realizeazã la Râmnic Învãþãtura
bisericeascã pentru taina pocãinþei (1705) iar ca
mitropolit tipãreºte la Târgoviºte Învãþãtura
bisericeascã (1710).
Antim Ivireanul subliniazã rolul pe care îl
joacã în viaþa omului ºtiinþa de carte. Cel ce
nu ºtie carte ca sã citeascã Sfânta Scripturã
ºi cãrþile bisericii noastre se aseamãnã cu
dobitoacele cele necuvântãtoare. Omul este
deci, conchide episcopul
Antim, orb ºi nu
simte ce pricepe 5.
Înaltul ierarh pledeazã pentru îmbunãtãþirea
comportamentului preotului în viaþã ºi societate, în
ridicarea calitãþilor sale morale : Drept aceea darã,
sã lãsaþi toate pricinile într-o parte, cã sânt
deºãrtãciuni, ºi nu vã feriþi de a face ostenealã,
nici va daþ leneviei, cãci vei cãdea în blestem... 6.
Antim Ivireanul este un mare artist al tiparului
românesc. Cãrþile apãrute sub directa sa
îndrumare - la Râmnic ºi Târgoviºte - se disting
prin calitãþile tipografice deosebite. Frontispiciile
sunt alcãtuite din motive botanice aparte, îºi au
obârºia în modelele lucrãrilor secolului al XVII-lea.
Arta tiparului românesc - subliniazã Mircea

Tomescu - se ridicã la o treaptã superioarã în
vremea lui Antim Ivireanul. Cãrþile imprimate în
aceastã perioadã se disting prin combinaþia cu gust
a ornamentelor ºi ilustraþiilor
cu textul ºi printr-o
1
elegantã punere în paginã .
Antim Ivireanul a înfiinþat o adevãratã ºcoalã
tipograficã. El a fost nu numai un mare tipograf ci
ºi un deosebit dascãl care a transmis din generaþie
în generaþie meºteºugul acesta strãvechi.
Vorbind de aceastã ºcoalã Antonio Maria Del
Chiaro subliniazã rolul ei în perpetuarea meseriei
de tipograf : Lucrãtorii tipografi sunt români de
neam ºi au deprins meseria de la persoane care
au fost învãþate însã de acel arhiepiscop, care este
chiar Antim Ivireanul.
Pentru continuitatea artei tipografice Antim
Ivireanul lanseazã un apel cu iz de blestem :
Las ca blestem ºi aceasta sã aibã datorie
tipograful sã înveþe meºteºugul tipografiei unul
de la altul,
pentru ca sã nu piarã acest
meºteºug 8 .
Doi dintre tipografii sãi, Mihai Istvanovici ºi Gh.
Radovici se disting prin calitãþile artistice deosebite,
îl însoþesc ºi îl susþin în toate demersurile sale.
Aceºtia sunt ºi iscusiþi mânuitori ai cuvântului - unii
chiar realizatori de stihuri - cum este cazul lui Mihai
Istvanovici.
Predosloviile cãrþilor lui Antim Ivireanul, versurile
pe care le alcãtuieºte ne confirmã un mare talent.
El s-a strãduit - aºa cum aminteºte în Predoslovia
Molitvenicului din 1706 sã dea strãlucire cuvântului
tipãrit : ºi dupã cât ne-au fost putinþa ºi întru înþeles
ºi întru rânduiale am aºezat pre alocurea aur ºi
ados în tãlmãcire pentru scurtarea limbii
româneºti.
Este primul teoretician al versului
românesc. Dacã cumva doreºte sã facã
versuri ºi aceasta ºi-o9însuºeºce prin prosodia
fãcãtoare de versuri .
Despre cartea veche româneascã, activitatea
marilor cãrturari, Mihai Eminescu vorbeºte cu mare
respect. Cartea a încãlzit cu flacãra ei sacrã inima
ºi pana-i mãiastrã. Trecutul m-a fascinat
întotdeauna - spunea poetul. Cronicile ºi cântecele
populare formeazã, în clipa de faþã,
un material
din care culeg fondul inspiraþiunilor 10.
Creator deosebit, poet ºi mare eseist, meºter
iscusit în arta tipograficã, Antim Ivireanul rãmâne
un cãrturar însemnat al secolului al XVIII-lea, fãurar
de limbã º i literaturã româneascã medievalã.
NOTE

1. Vezi Doru Badãrã, Tiparul românesc la sfârºitul secolului
al XVII- lea ºi începutul secolului al XVIII-lea, Brãila,
1998, p. 28.
2. Ibidem, p. 80.
3. Ibidem, p. 82.
4. Ibidem, p. 23.
5. Învãþãtura pe scurt..., Râmnic, 1705.
6. Învãþãtura bisericeascã, Târgoviºte, 1710.
7. Mircea Tomescu, Istoria cãrþii româneºti de la începuturi
pânã la 1918, Bucureºti, 1968, p.
8. Învãþãtura bisericeascã, Târgoviºte, 1710.
9. Gramatica slavoneascã, 1697.
10. Mihai Eminescu, Despre culturã ºi artã, Iaºi, Editura
Junimea, 1970, p. 246.
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Paralelã privind arta graficã
a manuscriselor româneºti
ºi a tipãriturilor din secolul al XVI-lea
Este ºtiut faptul cã manuscrisele din Þãrile Române
îºi gãsesc originea în universul culturii bizantine. În secolul
al XIV-lea, în teritoriile locuite de români, se caligrafiau
manuscrise bogat ornamentate ºi înluminate. La scriere
se folosea pergamentul, caligrafierea fãcându-se cu
chiniroz negru sau roºu ºi cu aur. Iniþialele erau bogat
împodobite cu motive geometrice sau vegetale, foarte rar
apelându-se la motive zoomorfe, ca ºi în codexurile
bizantine. Uneori în manuscrise apãreau portrete sau
scene religioase, tratarea artisticã fiind deosebitã.
În perioada 1404 - 1405 este transcris în Þara
Româneascã, de cãtre cãlugãrul Nicodim,
Tetraevanghelul, primul manuscris slavon cu datã
sigurã, copiat pe teritoriu românesc. Lucrarea este
executatã pe pergament ºi a fost mai târziu ferecatã
în argint. Nu are ilustraþii, dar ornamentaþia sa
împrumutã stilul lucrãrilor bizantine de acelaºi gen
din secolele X-XII. Motivele ornamentale folosite sunt
cele vegetale, puþin stilizate, dispuse într-o schemã
rigidã, geometricã. Frontispiciile sunt încadrate întrun chenar care uneori se întrerupe, iar alteori taie
desfãºurarea motivului. Sunt utilizate pe scarã largã
ºi motive zoomorfe (pãsãri), care aduc oarecare
înviorare rigiditãþii schemei geometrice. O
caracteristicã a sa este aceea cã motivele florale sunt
realizate în culori clare, folosindu-se mai mult
albastrul, ceea ce face sã aparã o mai mare detaºare
faþã de fondul auriu strãlucitor.
Penuria de lucrãri manuscrise pe pergament ne
împiedicã sã tragem o concluzie netã asupra
caracteristicilor ºi stilului acestora în diversele regiuni
locuite de români. Totuºi, se poate spune cã existã o
diversitate certã ºi cã, în afara concepþiei locale, în lucrãri
apar influenþe bizantine. Cartea copiatã de Nicodim se
deosebeºte clar de celelalte douã tetraevanghele
executate în Þara Româneascã în secolul al XV-lea.
Ornamentaþia este de tip geometric ºi are la bazã motive din codexurile de origine bizantino-balcanicã. Ca
motiv ornamental de bazã se utilizeazã o înlãnþuire de
cercuri întretãiate de benzi dispuse în X. Auriul intrã
într-un alt echilibru cu celelalte culori, dintre care
albastrul ocupã un loc important. Culorile au o micã
strãlucire, dar nu din lipsa de mãiestrie a caligrafilor
artiºti, ci din cauza calitãþii lor ºi a faptului cã s-a utilizat
ca material-suport hârtia.
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Un rol de mare importanþã în dezvoltarea scrierii, îl
ocupã centrul de la Neamþ, unde s-a remarcat
personalitatea lui Gavriil Uric, copist, caligraf ºi miniaturist. Este celebru Tetraevanghelul sãu din 1429,
comandat artistului de cãtre doamna Marina, soþia lui
Alexandru cel Bun, pentru folosinþa ei personalã. Din
cele 12 manuscrise pãstrate de la Gavriil, acesta este
singurul împodobit cu miniaturi, care, deºi poartã o
amprentã anticã pregnantã, dovedesc influenþa ºi
rafinamentul picturii bizantine. De o valoare deosebitã
sunt ºi chenarele ornamentale, precum ºi cele patru
frontispicii care preced textele. Motivul de bazã este
palmeta. Cât priveºte cele patru frontispicii, ele
reprezintã improvizaþii pe o temã de origine bizantinã:
cercuri ºi linii întretãiate.
Pânã în 1450 Gavriil Uric a copiat mai mult de 14
manuscrise. Prin diversitatea sa, opera de caligraf ºi
miniaturist ºi cãrturar a sa a influenþat decisiv evoluþia
artei manuscrisului în Moldova, el fiind considerat
întemeietorul ºcolii moldoveneºti de artã a cãrþii.
O dezvoltare rapidã ºi un progres real în realizarea
artisticã a manuscriselor se produc în prima parte a
secolului al XVI- lea, în Þara Româneascã.
Între cele douã ºcoli de carte manuscrisã din Þãrile
Române existã asemãnãri ºi deosebiri. Astfel, cãrþile
moldoveneºti prezintã la frontispicii dreptunghiuri late,
compuse din douã sau mai multe ºiruri de cercuri legate
între ele prin continuarea motivului, pe când cele
muntene prezintã o singurã bandã, formatã dintr-un
singur ºir de cercuri. Din aceastã cauzã, suprafaþa
ocupatã de motiv este întotdeauna la manuscrisele
muntene de forma unui dreptunghi alungit. De
asemenea, trebuie subliniat faptul cã în manuscrisele
muntene lipseºte decoraþia figurativã, dacã în prima parte
a secolului al XVI-lea manuscrisele munteneºti urmau
unele elemente ale ºcolii moldoveneºti, folosite de cãtre
Gavriil Uric la mãnãstirea Neamþ, în a doua jumãtate a
secolului al XVI-lea manuscrisele muntene se vor
îndepãrta de tradiþia moldoveneascã, urmând un drum
propriu.
Scrierea ºi cartea manuscrisã au cunoscut o mare
înflorire în secolele al XV- lea ºi al XVI-lea în Moldova ºi
Þara Româneascã. De numele lui ªtefan cel Mare sunt
legate o serie de lucrãri, cum ar fi scris de Nicodim în
1473, conþinând un portret al domnitorului, ºi scrierea
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cronicii Moldovei, inclusiv a domniei lui, operã marcând
începuturile istoriografiei româneºti originale.
Pentru scrierea manuscrisã, sfârºitul secolului al XVIlea gãseºte în Þara Româneascã ca figurã reprezentativã
pe Ioan de Cratovo, care a lucrat la Craiova, în 1583.
Lucrãrile acestuia prezintã o vioiciune a coloritului în ciuda
complicaþiei florale a decoraþiei. Ornamentaþia combinatã
cu ilustraþia, îndesate pe fondul de arhitecturã cu aspect
de jucãrii, îºi gãsesc de astã datã locul în medalioanele
polilobate din centrul frontispiciului.
O personalitate remarcabilã în a doua jumãtate a
secolului al XVI-lea ºi începutul secolului al XVII-lea a
constituit-o mitropolitul cãrturar Anastasie Crimca. La
Dragomirna, acesta crea cel mai important centru de
caligrafiere a manuscriselor, o adevãratã ºcoalã a
genului, cu specific ºi stil propriu. Alãturi de ornamentele
geometrice, de chenarele ºi literele din împletituri
tradiþionale, se aºeazã motivele florale delicat stilizate,
portretul lui Crimca, fundaluri cu acoperiºuri
asemãnãtoare celor moldoveneºti, scene cu numeroase
personaje. De fapt, se utilizau vechile modele bizantinobulgare, într-un colorit viu, în care predominau roºul,
albastrul ºi verdele.
Pentru Þara Româneascã scrierea manuscrisã
ilustratã cu miniaturi prezintã tendinþe diverse: unele
lucrãri, cum ar fi cele realizate în timpul domniei lui Matei
Basarab de cãtre diaconul Mihail sau cele ale
grãmãticului Radu, sunt apropiate de miniaturile
protopopului sârb Ioan din Cratovo ; altele reiau motivele
geometrizante mai vechi, iar altele îºi iau modele din
arta Orientului musulman.
În Transilvania, manuscrisele româneºti pãstreazã
vechea ornamentaþie geometricã (cercuri ºi împletituri).
Ornamentarea cãrþii româneºti din acest secol al
XV-lea cunoaºte douã tipuri de iniþiale mari ornate.
Primul a fost în nuiele, care s-a statornicit odatã cu
apariþia tiparului macarian în Þara Româneascã. La
mijlocul secolului al XVI-lea pãtrunde cel de-al doilea
tip de iniþialã ornatã ºi anume iniþiala mare în chenar în
Octoih-ul din 1510 ºi apoi în Apostolul slavonesc al lui
Dimitrie Liubavici din 1547. Acest tip de iniþiale pãtrund
la noi prin intermediul tiparului muntenegrean ºi sârbesc.
Le întâlnim ºi în Triodul Penticostar din 1559.
Ornamentele celor trei tipãrituri macariene vãdesc
unele influenþe bizantine, dar mai ales asemãnãri
izbitoare cu cele ale manuscriselor lucrate de monahi º
i grãmãtici din vremea lui ªtefan cel Mare.
Toatã aceastã bogãþie de ornamente este cuprinsã
în acelaºi stil-flamboyant bizantin - adicã un stil în care
exuberanþa de ornamente se aliazã cu stilizarea de gen
bizantin a elementelor florale.
Hasdeu a fost cel dintâi care a cãutat sã rezolve
problema originilor, a modelelor, ornamentelor din cãrþile
macariene. Conform afirmaþiilor sale, iniþialele ºi
frontispiciile derivã din ornamentarea manuscriselor slave
din þãrile noastre (ºcoala miniaturiºtilor moldoveni) aceeaºi formã dreptunghiularã a frontispiciului, aceleaºi

vrejuri împletite ºi stilizate, formând cercuri întretãiate
ºi aceleaºi ramuri de o parte ºi de alta a dreptunghiului,
fãrã coroane (la manuscris).
Primul frontispiciu are forma unui dreptunghi cu vrejuri
împletite ºi cu câte o coroanã de o parte ºi de alta. Al
doilea este format din vrejuri de plante care alcãtuiesc
douã cercuri care se întretaie. Al treilea frontispiciu
cuprinde stema þãrii, vulturul cu crucea în cioc într-un
pãtrat lat alcãtuit tot din vrejuri stilizate.
Iniþialele ornate sunt formate din împletituri de vrejuri
florale ºi de plante iar Nicolae Iorga admite ºi apropierea
unor influenþe veneþiene.
În acea epocã în Þara Româneascã se ridicã
Mãnãstirea Dealu ºi Mãnãstirea de la Curtea de Argeº.
Aceste douã monumente-arhitectonice se disting de cele
dinaintea lor prin ornamentaþia bogatã în piatrã, în genere
auritã, cu cercuri ºi pãtrate împletite în vrejuri de plante
stilizate observându-se influenþa armeneascã prin
ornamentaþia floralã ºi nu geometricã ca în arta Renaºterii
italiene. Stilizarea este specialã pentru Rãsãrit ºi se
deosebeºte de cea apuseanã mai puþin legatã de formele
de bazã ale plantelor.
Meºterii tipografi din Þara Româneascã folosesc în
ornamentarea cãrþilor lor acelaºi stil ca al ornamentaþiei
în piatrã din epoca respectivã.
În unica planºã din Octoih care cuprinde figuri umane
avem de-a face cu sfinþi bizantini, cu draperii fãrã umbre
ºi lumini. Perspectiva nu este de Renaºtere, ci cavalierã
ºi biserica din fundal este una bizantinã.
Studiul tiparului macarian din Þara Româneascã în
contextul tiparului chirilic european de la sfârºitul
secolului al XV-lea ºi începutul secolului al XVI-lea a
demonstrat cã tiparniþa macarianã nu a fost adusã pur
ºi simplu de undeva de afarã. Ea se defineºte în
contextul tiparului chirilic printr-o individualitate bine
conturatã ºi bine înrãdãcinatã în tradiþia cãrþii manuscrise
autohtone. Încã din a doua jumãtate a secolului al XIXlea cãrturarii români au remarcat asemãnarea dintre
Tetraevanghelul lui Macarie - 1512 ºi tetraevanghelele
manuscrise de origine moldoveneascã din perioada lui
ªtefan cel Mare (B. P. Haºdeu, N. Iorga).
Arta graficã la Coresi în Triodul Penticostar de la
Târgoviºte (1558) continuã vechea tradiþie româneascã
cu frontispicii florale cu vignete, adãugând ºi ornamentaþii
lineare (încadrãri în paginã) de compoziþie tipograficã.
În aceastã tipãriturã apar pentru prima datã gravurile în
ciclu, ca în cãrþile germane ºi olandeze din acelaºi secol
(Die grosse Passion). Este vorba de 11 gravuri sãpate
în lemn, fiecare umplând o paginã întreagã reprezentând
scene din viaþa ºi patimile Mântuitorului. În reprezentarea
figurilor gãsim uneori un realism pronunþat sau o graþie
a gesturilor, puþin obiºnuite în iconografia hieraticã
ortodoxã (arãtarea lui Hristos înaintea Mariei). Decorul
îl formeazã munþi înalþi aºezaþi în terase, ca în picturile
medievale italiene. Alteori, casele ºi palatele au o
arhitecturã orientalã ciudatã. Literele ºi iniþialele sunt
mãrunte, împodobite cu ornamentaþii florale foarte fine
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ºi rânduite simetric. Totul este încadrat într-un patrulater,
pe fond negru, sugerând de aproape modelul acestor
iniþiale în arta Renaºterii italiene.
Coresi a împrumutat de la tipãriturile macariene
iniþiale, câteva vignete ºi unele frontispicii.
Tetraevanghelul din 1506 - 1561 ºi Apostolul - 1563
au multe caracteristici comune cu tipãriturile macariene.
Sbornicul tipãrit la Sebeº în 1580 prezintã unele
gravuri ºi vignete de facturã bizantinã, împrumutate dintro carte venesianã anterioarã: Sbornicul lui Bojidar
Vucovic din 1536. Gravurile reprezintã figuri de sfinþi
(Sfântul Cuvioasa Paraschiva) ºi unele sãrbãtori
ortodoxe cum ar fi Naºterea Domnului, Duminica
Tomii, Ziua Crucii. De exemplu, pentru cea din urmã
reprezentarea este o cruce cu trei braþe orizontale, dintre
care cel din mijloc înclinat (o înfãþiºare slavã din Balcani);
în dreapta se aflã buretele iar în stânga suliþa cu care a
fost împuns Hristos.
Motivele decorative sunt doar câteva vignete înguste,
un fel de palmetã stilizatã sau combinaþii cu motive de
împletituri. La gravuri cadrul este simplu. În cazul gravurii
crucii cadrul este format dintr-un ºir de douã mãrgele
sferice ºi alta elipsoidalã.
Motivul acesta cu mãrgele este un element
caracteristic roman ºi care poate fi urmãrit în arta graficã
româneascã pânã în secolul al XVIII-lea, precum ºi în
motivele tipografice din Lwov ºi Lotse (Slovenia).
Sbornicul veneþian are linia mai finã, desenul mai
clar, gravarea (în lemn) mai îngrijit fãcutã. Dimensiunile
sunt aceleaºi, la cel din 1536 motivul este dispus pe
lãþimea coloanei, iar la cel din 1580 în mijlocul paginii,
având pe cele douã laturi, flori stilizate ºi frunze de acant
ºi de stejar, iar la bazã, vigneta îngustã, care este plasatã
în mai multe locuri în cadrul tipãriturii - fie la baza gravurii
fie la începutul unei slujbe a unei zile din calendar.
Am afirmat cã motivul cu mãrgelele este un motiv
roman deoarece îl gãsim ºi pe câteva metope de pe
monumentul Tropheum Traiani de la Adamclisi.
Motivul îl introduce Dosoftei în Vieþile sfinþilor (1683
- 1686), la Psaltirea în versuri - 1673 ºi în Paremii 1683. De asemenea este folosit de Popa Ioan din Vinti
în: Sicriul de aur (1683), Rânduiala diaconstvelor(1687),
Molitvenic (1689).
În secolul al XVIII-lea este întâlnit înEvanghelia de
la Bucureºti (1683), Biblia lui ªerban Cantacuzino
(1688), Chiriacodromion de la Bãlgrad (1699).
Urmãrind circulaþia motivului cu mãrgelele semnalãm
urmãtoarele centre tipografice care le-au întrebuinþat la
împodobirea graficã a tipãriturilor lor:
1. Bucureºti:
 Evanghelie  1742
 Liturghier  1743
 Carte de rugãciuni  1747
 Pravoslavnica mãrturisire  1745
 Cazanie  1768
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2. Râmnic
 Psaltire  1743

3. Iaºi
 Evhologhion  1747
 Psaltire  1743
4. Buzãu
 Catavasier  1768
5. Rãdãuþi
 Ceaslov  1745

6. Blaj
 Floarea adevãrului  1756
 Strastnic  1753
 Liturghii  1756
 Octoih  1760
7. Buda
 Acatist - 1807

Haºdeu argumenta cã gravorul a fost român pentru
cã nu ºtia bine slavoneºte ºi pentru cã în gravura
Arãtarea lui Hristos înaintea Mariei gardul de nuiele
era românesc. V. Molin combate aceastã teorie ºi
adaugã cã dacã gravorul ar fi fost român, nu putea fi
decât un monah, unul care ºi-a desfãºurat activitatea la
una din mânãstirile noastre ºi care e greu de crezut cã
n-ar fi ºtiut slavoneºte. În mod cu totul contrar, dacã
gravura a fost fãcutã de un laic strãin era firesc ca acesta
sã nu cunoascã slavona. În ceea ce priveºte gardul de
nuiele specific românesc, argumentul nu este acceptat
de alþi autori pentru motivul cã acesta este identic cu
elemente din gravura germanã (Historia destructionis
Troiae, ediþia germanã, Augsburg - 1488).
Triodul lui Coresi reproduce frontispiciile dupã
Evangheliarul slavonesc macarian. În afara iniþialelor
în acelaºi stil, unele iniþiale latine amintesc de iniþialele
incunabulelor veneþiene.
Xilogravurile reprezintã imagini ale ciclului cristologic,
permiþând intuirea a doi autori, dintre care unul mai puþin
experimentat (gravurile dovedesc o înþelegere primitivã
a proporþiilor ºi perspectivei). Întregul set este influenþat
de pictura bisericeascã de canoane. Pentru
sensibilitatea vremii, xilogravurile aduc un fior grav trezit
de reprezentarea adâncurilor pãmântului prin masiva
patã neagrã a cernelii tipografice. Se observã îmbogãþirea
gamei de frontispicii cu motive inspirate din tradiþiile
miniaturii munteneºti ºi înviorarea frontispiciilor
macariene cu elemente vegetale.
În încheiere putem trage concluzia cã arta graficã a
tipãriturilor din secolul al XVI-lea a fost influenþatã în
mare parte de cãtre arta manuscriselor româneºti, în
special a celor moldovene.

Agnes Erich
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Despre biblioteca Vãcãreºtilor
Vechea familie a boierilor Vãcãreºti a lãsat
multe secole urme adânci în viaþa politicã, socialã,
economicã ºi culturalã a Þãrii Româneºti. Mulþi
dintre ei au fost ctitori de biserici sau au contribuit
la repararea ºi înzestrarea acestora. De
asemenea, reprezentanþi ai acestei familii
(Stanislav, Constantin, ªtefan) au avut ºi
preocupãri istorice, literare.
În privinþa bibliotecii familiei Vãcãreºtilor neam axat documentarea noastrã mai întâi pe listele
de cãrþi existente în colecþiile Bibliotecii V. A.
1
Urechia Galaþi (dintre care unele cu ex-libris).
Cum au ajuns cãrþile aici? În darea de seamã pe
anul 1894, bibliotecarul Valeriu Surdu specifica
Cu suma de 1000 lei pusã în
bugetul Ministerului Cultelor ºi
Instrucþiunii Publice, s-au procurat
prin D-l V. A. Urechia, biblioteca lui
N. ºi E. Vãcãrescu, precum ºi rari
atlase, cãrþi vechi româneºti,
referindu-se la istoria patriei - 261
opuri ºi 348 volume2.
De asemenea, a fost cercetatã
lucrarea
Documentele
Vãcãreºtilor3, a lui Mihai Cãrãtaºu
ca ºi alte acte aparþinând acestei
familii, existente în colecþiile
Bibliotecii Academiei Române, în
special manuscrisul 1651 (f. 185,
189, 226, 228). Aria de investigaþie este în curs
de extindere (ne referim la colecþiile Bibliotecii
Naþionale, Bibliotecii Judeþene I. H. Rãdulescu
Dâmboviþa, Colegiului Naþional Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte sau fondurile Direcþiei
4
Judeþene Dâmboviþa a Arhivelor Naþionale) .
O parte a fondului bibliotecii lui Ienãchiþã
Vãcãrescu, transmis urmaºilor, se pare cã este
de provenienþã moldoveneascã, dupã cum afirmã
Nicolae Iorga în studiul Originea moldoveanã a
lui Ienãchiþã Vãcãrescu 5 . Acesta subliniazã
greutãþile procesului pe care Sanda, sora
cronicarului Ion Neculce, mãritatã cu Donea
Vistiernicul (cãpitan de margine din Þara
Româneascã, ajuns mare vistier sub Nicolae
Mavrocordat), îl purta cu rubedeniile ei

moldovene pentru cãrþile greceºti ale tatãlui sãu
[Enache Grãmãticul, n.n.] care era tatãl vitreg al
lui Neculce. Sanda avusese o fiicã, Ecaterina,
care se mãritase cu ªtefan Vãcãrescu6 [tatãl
viitorului poet, n.n.]. Susþinea cã Enache
grãmãticul a fost om spudeos, cã ei i-ar fi
trebuit acele cãrþi, în timp ce cumnatu-sãu,
preocupat mai mult cu afaceri n-au avut nici o
7
treabã cu dânsele .
Analizând listele cu cãrþi ale Bibliotecii lui
Ienãchiþã înclinãm sã credem cã cele tipãrite la
Lipsca, de exemplu, ar putea avea o asemenea
provenienþã, moldovenii având legãturi durabile
cu acest centru comercial ºi cultural.
De
asemenea,
ªtefan
Vãcãrescu cu o culturã deosebitã,
având talent poetic dar ºi oratoric,
a sporit desigur ºi el zestrea acestei
biblioteci insuflând copiilor sãi
Maria, ªtefan ºi Ianache, dar mai
ales celui din urmã, dragostea
pentru carte, ca purtãtoare a
civilizaþiei umane. Argumentaþia
noastrã se sprijinã pe faptul cã
ªtefan se afla în anturajul domnului
Constantin Mavrocordat, care a
lãsat la rândul sãu o bogatã
bibliotecã 8.
Ce a adãugat în timp, la acest
fond, Ienãchiþã ºi urmaºii sãi? Vom rãspunde
având în vedere anumite criterii: locul unde au
fost tipãrite (urmãrindu-se aria de provenienþã);
întinderea în timp; autorii preferaþi;
problematica abordatã.
Privitor la locul apariþiei, cele mai multe sunt
din Paris (67), Viena (31), Veneþia (17),
Amsterdam (7). Alãturi de acestea apar ca loc
de tipãrire: Roma, Geneva, Haga, Frankfurt,
Metz, Lyon, Bâle (Basel), Anvers, Rouen,
Avignon, Londra, Bruxelles, Liege, Hamburg,
Lausanne, Praga, Padova, Patavia, Berlin,
Lipsca, Pesta, Moscova, Gottingen. Totodatã
semnalãm ºi lucrarea lui Dimitrie Cantemir
Divanul sau Gâlceava înþeleptului cu Lumea sau
Giudeþul Sufletului cu Trupul, apãrutã la Iaºi, în
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1698 (cu însemnarea: Ianache Vãcãrescu ot
mahalaua Popa Soare, 1799), precum ºi un exemplar din Învãþãtura creºtineascã, tipãrit la
Bucureºti, în 1809.
Din punctul de vedere al þãrilor unde au
apãrut cãrþile se remarcã faptul cã cele mai
multe sunt din Franþa (Paris, Marseille, Metz,
Lyon, Rouen), Italia (Veneþia, Padova, Roma),
Imperiul Habsburgic (Viena, Pesta), ceea ce
explicã preferinþa Vãcãreºtilor spre cultura
acestor þãri. Sporadic apar Germania, Anglia,
Þãrile de Jos, Rusia.
Studiind întinderea în timp, cea mai veche
achiziþie a lui Ienãchiþã Vãcãrescu este De situ
orbis Libri, XIII de Strabon, apãrutã în 1552 la
Amsterdam, urmatã apoi de cele care poartã exlibrisul lui Nicolae Vãcãrescu: Culegere de fabule
(basme), nuvele ºi alte poezii fugitive sau ierbar
moral, de M-me Genlis, apãrutã la Viena în 1816,
ºi Arta de a judeca / considera caracterul
bãrbaþilor dupã scrisul lob, Paris, 1816.
În acest interval remarcãm: din secolul al XVIlea, 2 volume; secolul al XVII-lea, 8 volume; secolul
al XVIII-lea, 50 de volume; prima parte a secolului
al XIX-lea, 99 de volume. Multe din lucrãrile
cumpãrate de Nicolae Vãcãrescu, în special cele
semnalate de Mihai Carataºu, nu sunt datate ca
apariþie, ele identificându-se doar prin loc.
În colecþiile Bibliotecii V. A. Urechia Galaþi
erau menþionate 109 titluri în 204 volume (dintre
care 26 sunt cu ex-libris ºi însemnãri manuscrise
de la Ienãchiþã Vãcãrescu, Nicolae ºi Alecu). Se
pãstreazã ºi astãzi 153 de volume, reprezentând
94 de titluri, restul dispãrând în timp.
În privinþa celor de la Academia Românã,
cercetate de noi, sunt 42 de titluri în 104
exemplare, iar în Catalogul manuscris al cãrþilor,
în limba greacã, aflate în posesia lui Nicolae
Vãcãrescu, 70 de titluri în 170 de volume.
Dupã propria-i mãrturisire, Ienãchiþã
Vãcãrescu a folosit în special pentru Istoria prea
puternicilor înpãraþi othomani, cãrþi ale
învãþaþilor europeni greci, latini, franþezi, ºi itali,
dintru ale cãrora istorii cu multã bãgare dã seamã
fãcând o adunare, arãt pã scurt toate câte ar
putea da o idee pã deplin la cititori dã curgerea,
starea ºi ocârmuirea înpãraþilor othomani9. Pe
margine el consemna numele lui Nichifor,
Zamora, Laonic, Leungravie, Ladvocat,
Cantemir, Volter, Busing 10 . În cãrþile sale cu
autograf mai apar, nume ca: Maftei Scipione,
Giovani Veneroni, Cicero.
Analizând atât Catalogul manuscris al cãrþilor
în limba greacã ale lui Nicolae Vãcãrescu cât ºi
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cele cu însemnãri manuscrise existente în
colecþiile Bibliotecii Academiei Române sau ale
Bibliotecii V. A. Urechia Galaþi, paleta autorilor
se diversificã mult. Sunt menþionaþi: Homer, în
versiunea lui Gheorghios Russiades, Tucidide,
Strabon, Platon, Aristotel, Varinus, Bernardino
Pianzola, Lucian din Samosata, Tasso, Fenelon,
Diderot, Lessing, Carlo Goldoni, A. R. Lesage, A.
Prevost º.a.
Este interesant de semnalat autorii preferaþi
ai lui Iancu Vãcãrescu, în special din literatura
francezã: Millevoye, Gilbert, Parny, J. B.
Rousseau, Voltaire, Dellile, La Fontaine, Doamna
de Genlis, Scribe, Dupeuty, Florian, Pauqueville,
M. Condorcet, Condillac, M. Anquetil.
Din punct de vedere tematic observaþiile
asupra acestei biblioteci sunt utile pentru
creionarea profilului cultural, evidenþiind
cunoºtinþele pe care le-au avut membrii familiei
Vãcãreºtilor în numeroase domenii. Astfel,
întâlnim lucrãri istorico-geografice, social-politice,
lingvistice, ºtiinþifice ºi beletristice.
Ienãchiþã Vãcãrescu prefera cartea italianã ºi
apoi pe cea francezã. Nicolae Vãcãrescu, mare
iubitor de carte, de formaþie clasicã (cel care
împrumuta la 1 aprilie 1817 de la dascãlul Ioan
Mavromati Kerkireu suma de 2098 de groºi, pentru
11
niºte cãrþi cumpãrate) , a îmbogãþit biblioteca
în special cu lucrãri greceºti.

NOTE

1. Cf. V.A. Urechia, Catalogul general al cãrþilor,
manuscriselor ºi hãrþilor aflate la 1890, în Biblioteca
V.A. Urechia, Supliment nr. 3, Bucureºti, Tip. F. Gobl,
1890, p. 100-105, 140.
2. Constanþa Bãdic, Lucia Gheorghiu, Cãrþi din biblioteca
poeþilor Vãcãreºti, existente în Biblioteca V.A. Urechia
Galaþi, în Biblioteca, nr. 1-2, 1985, p. 52.
3. Mihai Carataºu, Documentele Vãcãreºtilor, Bucureºti,
Editura Litera, 1975, p. 284-287.
4. Cf Anexe ale lucrãrii prezintã unele din cãrþile existente.
5. Nicolae Iorga, Originea moldoveanã a lui Ienãchiþã
Vãcãrescu, în Analele Academiei Române. Memoriile
Secþiunii Istorice, tom X, 1929, p. 345 - 351.
6. Ibidem, p. 346.
7. Cf. D. Velciu, Un diac din sec. al XVIII-lea. Enache
grãmãticul, în Limbã ºi literaturã, an XX, Bucureºti, 1969,
p. 199 - 207.
8. Nicolae Iorga, Catalogul bibliotecii lui C. Mavrocordat,
în Analele Academiei Române. Memoriile Secþiunii
Istorice, tom XXXVII, 1914 - 1915, p. 85-120.
9. Opere. Poeþii Vãcãreºti, Ediþie Cornel Cârstoiu,
Bucureºti, Editura Minerva, 1982, p. 187.
10. Idem.
11. Pachetul CMXXXI/204, Biblioteca Academiei Române.

Victor Petrescu
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Un spirit care ºi-a depãºit veacul,
Udriºte Nãsturel
Udriºte Nãsturel a fost,
fãrã îndoialã, cel mai
învãþat dintre cãrturarii munteni din prima jumãtate a
secolului al XVII- lea, deschizãtor de drumuri în ceea
putem numi umanismul românesc. Cu toate acestea,
nu se cunosc prea multe detalii despre viaþa sa, ceea
ce este explicabil, datã fiind lipsa unui corpus de acte
originale referitoare la starea civilã, demografie, afiliere
religioasã etc. În Þara Româneascã ºi în Moldova
1
secolelor al XVI-lea - al XVII-lea . Mai grav este faptul
cã personalitatea sa ºi rolul pe care l-a avut în istoria
spiritualitãþii româneºti sunt pe cât de complexe, pe
atât de puþin cunoscute de cãtre generaþiile care i-au
urmat, in paginile de faþã ne propunem sã gãsim posibile
explicaþii ale acestei stãri de fapt.
Receptarea defectuoasã a operei lui Udriºte
Nãsturel, pentru care nu se mai poate invoca spaþiul
alb, cãci scrierile sale au avut ºansa de a fi tipãrite, în
majoritate, încã din timpul vieþii autorului, se datoreazã,
pe de o parte, dificultãþilor de difuzare (de circulaþie)
a textelor scrise, româneºti sau într-o altã limbã, în
epocã. Pe de altã parte, motivaþia esenþialã a
fenomenului despre care vorbim aici rezidã tocmai în
nivelul înalt al demersurilor sale cãrturãreºti, care au
precedat spiritul veacului ºi au depãºit posibilitãþile de
înþelegere ale contemporanilor ºi chiar ale generaþiilor
din imediata posteritate.
Nãscut într-o familie din aristocraþia autohtonã veche
ºi autenticã, din Þara Româneascã, Udriºte a beneficiat
de studii pe mãsura rangului sãu. Pãrinþii, logofãtul
Radu Nãsturel ot Hereºti (în vechime, Fiereºti, din
jud. Ilfov de astãzi) ºi jupâneasa Despina (de
asemenea, din neam de mari boieri munteni) au tocmit
profesori particulari pentru cei patru copii ai lor Udriºte, ªerban, Cazan, Elina -, intelectuali sosiþi atât
din Occidentul catolic, cât ºi din Rãsãritul ortodox.
Copiii dobândesc solide cunoºtinþe de umanioare
(istorie ºi literaturã greco-latinã, retoricã, gramaticã,
limbile latinã, slavonã, greacã etc.). De remarcat cã
pãrinþii i-au facilitat aceste studii inclusiv fiicei lor,
dovadã a unei concepþii evoluate despre educaþie ºi
familie, cãci, altfel, nu era în spiritul vremii ca fetele
2
sã înveþe carte, nici mãcar în casele marilor dregãtori .
Setos de învãþãturã, Udriºte a fost singurul dintre cei
patru care ºi-a continuat instruirea prin cãlãtorii în
strãinãtate, prin schimburi de cãrþi cu alþi cãrturari ai

vremii ºi prin ceea ce astãzi am numi
autoperfecþionare. Se crede cã a fost unul dintre
protectorii, dacã nu chiar profesorii ªcolii slavoromâne de la Târgoviºte, ce a funcþionat în capitala
Þãrii Româneºti pe la 1640.
Matei Basarab, domnitorul care a reuºit sã menþinã
cea mai lungã perioadã de pace ºi stabilitate în zonã, iau permis sã-ºi valorifice darurile native ºi înclinaþiile
4
5
spre studiu . În calitate de sfetnic de tainã al voievodului
ºi de diplomat al Curþii Domneºti de la Târgoviºte, are
ocazia sã cunoascã o seamã de oameni de culturã din
lumea întreagã, fie cu ocazia vizitelor acestora la
Târgoviºte, fie prin cãlãtoriile diplomatice pe care el
însuºi le întreprinde în marile oraºe din Europa ºi din
Orient. Acelaºi context îi permite sã îmbogãþeascã
biblioteca pe care o va fi moºtenit din familie, cu lucrãri
7
de mare valoare . Aceastã bibliotecã, precum ºi
contribuþiile sale ºtiinþifice sunt considerate de cãtre
istorici prefigurãri ale umanismului românesc
8
întruchipat de cãtre Constantin Cantacuzino Stolnicul .
Activitatea cãrturãreascã cu cel mai mare impact
asupra contemporanilor a fost axatã, cum era de
aºteptat, pe scrierile cu caracter cultural-religios.
Udriºte Nãsturel se afirmã într-o epocã de puternice
confruntãri teologice, cu implicaþii politice ºi culturale,
între Biserica Rãsãriteanã ºi Biserica Apuseanã.
Încercãrile papalitãþii de a- ºi extinde sfera de influenþã
în sud- estul Europei, prin unirea bisericeascã cu
Roma, s-a lovit de refuzul categoric al ierarhilor din
Þara Româneascã ºi Moldova, ca ºi al celor din Serbia,
Bulgaria, Rusia, Ucraina etc. Strategiei difuzãrii
tipãriturilor religioase în rândurile ºtiutorilor de carte clerici ºi mireni - apãrãtorii tradiþionalismului ortodox iau rãspuns cu aceeaºi strategie. Udriºte îl convinge
pe voievod sã aducã în þarã douã tipografii - una
instalatã la Câmpulung, iar cealaltã la Govora. Cea
dintâi, obþinutã de la Kiev, prin mijlocirea mitropolitului
ucrainean de origine românã, Petru Movilã, era dintre
cele mai modeme din epocã: întreagã, desãvârºitã,
cu litere de cinci feluri... ºi cu tipograf iscusit împreunã
cu ea, anume Timotei ºi cu alþii - se spune în
predoslovia Molitvelnicului slavonesc de la Câmpulung,
editat înl635. Între 1635 ºi 1650 s-au tipãrit aici, sub
conducerea egumenului Melchisedec din Pelopones,
patru cãrþi ºi mai multe hrisoave, ultima carte importantã
fiind Psaltirea din 1650.
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Cea de-a doua tiparniþã, la fel de performantã, a fost
mutatã de la Mãnãstirea Govora, unde lucrãrile erau
supravegheate de cãtre egumenul Meletie
Macedoneanul, la Mãnãstirea Dealu, din marginea
Târgoviºtei. În 1646, este adusã în clopotniþa Mitropoliei
din centrul Târgoviºtei, unde se tipãreºte un Slujbelnic
slavon, în 1647 este reinstalatã la Dealu, iar 1649 este
re-adusã în oraº, funcþionarea ei fiind atestatã pânã în
anul 1652, când este consemnatã imprimarea
Târnosaniei slavo-române. De sub teascurile celor douã
9
tiparniþe au ieºit, în total, 21 de cãrþi religioase, pe lângã
alte categorii de cãrþi, mai ales legiuiri (între care celebrã
a rãmas Pravila de la Govora, primul text legislativ tipãrit
10
în Þara Româneascã) .
În procesul de editare al celor mai multe dintre
aceste cãrþi, Udriºte Nãsturel a fost implicat direct ºi
în multe ipostaze: staroste de carte (ceea ce însemna
coordonator, producãtor, redactor de carte - în
terminologia actualã); traducãtor; prefaþator ºi îngrijitor
de ediþie; autor ºi coautor al unor texte originale. Este
vorba, practic, despre un act de patronat cultural,
exercitat alãturi de domnitor, parte componentã a unei
politici împotriva expansiunii catolice ºi reformate
occidentale, pe de o parte, dar ºi a influenþelor
otomane, pe de altã parte. Cãrþile erau selectate,
prefaþate cu texte lãmuritoare ºi tipãrite pentru uzul
creºtinilor valahi ºi moldoveni, dar ºi pentru cei din
Transilvania, pentru þãrile sud-dunãrene ºi pentru
întreaga creºtinãtate ortodoxã, aflatã în confruntare
dogmaticã desfãºuratã pe multiple planuri. Unele texte
originale sunt semnate de autor cu numele Udriºte,
Uriil sau Orest Nãsturel. Alteori, semnatarul
convenþional este comanditarul cãrþii - Doamna Elina,
sora cãrturarului, egumenul Melchisedec, voievodul
Matei Basarab însuºi -, dar conþinutul de idei ºi stilul
textelor probeazã cã ele aparþin, în fapt, aceluiaºi
11
Udriºte Nãsturel .
Întrucât cele mai multe dintre aceste scrieri sunt
redactate în slavonã, mai precis, în varianta
mediobulgarã, cu elemente ucrainene ºi ruseºti, limbã
devenitã oficialã pentru tipãriturile religioase munteneºti
din aceastã epocã, nu ne putem pronunþa asupra limbii
12
ºi stilului lor .
Predoslovia din Evanghelia învãþãtoare din 1642, acea
Cazanie care a trecut prin atâtea variante pânã la ediþia
definitivã din 1644, este un exemplu de propagandã
anticalvinã, ca ºi predoslovia din Triodul Penticostal,
care apare sub semnãtura surorii sale, Doamna Elina,
dar îi aparþin cu certitudine lui Udriºte. Oricât de
partizane ar fi aceste scrieri, ele evidenþiazã
disponibilitatea pentru dialog a intelectualului autentic.
Existã în rândurile scrise o anumitã deschidere spre
problemele general- umane, un spirit irenic în tratarea
chestiunilor dogmatice, în ale cãror detalii preferã sã nu
intre, cum o va face Varlaam, cãci Udriºte considera cã
nu avea pregãtirea de specialitate a acestuia. În ceea
ce îl priveºte, amestecul savant de citate biblice cu citate
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ºi idei extrase din clasicii greco-latini - Homer, Teognis
din Megara, Simonides din Keos, Aristofan, Platon,
Aristotel, Strabo, Plutarh, Lucian din Samosata, Diogene
13
Laerþiu - (mai ales în prefaþa la Triodul Penticostal) reprezintã mai degrabã opþiunea pentru idealul
umanismului medieval de sorginte anticã - al omului
bun ºi frumos. Numai cã este vorba despre o viziune
creºtinã a kalokathiei, în sensul cã pietatea, componentã
esenþialã a acestui ideal, este transferatã din Pantheonul
politeist antic în Cetatea lui Dumnezeu, vãzutã - ºi
aceasta - în spirit ecumenic, manifestat cu toatã
discreþia, date fiind vremurile.
De altfel, întreaga învãþãturã sorbitã din marile izvoare
ale culturii universale, este adaptatã, dupã caz, condiþiilor
concrete ale epocii sale ºi este prezentatã ca atare
contemporanilor. În 1635, precuvântarea la Molitvelnicul
tipãrit la Câmpulung poartã semnãtura lui Matei
Basarab, dar ideile ºi cuvintele îi aparþin lui Udriºte
Nãsturel. Dintre acestea, ideea avuþiilor spirituale spre
care trebuie sã râvneascã omul va reveni ºi în textele
semnate de cãrturar însuºi, precum se întâmplã în
14
prefaþa aceluiaºi volum .
Autorul nu dispreþuieºte nici agoniselile lumeºti,
pãmânteºti, dar le pune în legãturã cu o mare calitate,
generozitatea. Exemplul concret este, evident,
domnul Þãrii Româneºti, care s-a situat, în deplinã
cunoºtinþã de cauzã, în fruntea programului cultural
ce a dominat epoca.
O altã temã a acestor scrieri este aceea a glorificãrii
trecutului istoric, mai precis, a cultului strãmoºilor. Din
nou, teoria generalã este aplicatã familiei domnitoare,
în ultimã instanþã, familiei sale înseºi. Matei Basarab
îºi cultiva cu multã râvnã ascendenþele nobile autohtone,
în numele cãrora se ºi ridicase pânã la cea mai înaltã
demnitate în stat ºi în siajul cãrora înþelegea sã
promoveze o anumitã politicã, un anumit program social-economic ºi cultural. Evident, retorica
15
encomiasticã , de sorginte bizantinã, dar generalumanã, în ultimã instanþã - trebuie sã repetãm aceastã
constatare banalã - nici nu putea lipsi din acest tip de
scrieri. Este de presupus cã învãþatul ºi diplomatul subtil
care a fost Udriºte Nãsturel ºtia sã vadã ºi calitãþile ºi
defectele celor din lumea în care trãia, iar efectele unora
dintre cele din urmã avea sã le suporte el însuºi, în
ultimii ani de viatã.
În sfârºit, douã idei-pivot care revin în aceste texte
însoþitoare ale cãrþilor tipãrite între 1635 ºi 1652 se
referã la latinitatea limbii române ºi romanitatea
poporului român, pe de o parte, ºi la unitatea românilor
de pe teritoriul vechii Dacii, pe de altã parte. Ideea
latinitãþii româneºti este afirmatã pentru prima datã
în Precuvântarea la Molitvenicul din 1635. Udriºte
Nãsturel (sau, în orice caz, autorul Precuvântãrii) este
printre cei dintâi cãrturari români care afirmã cã între
latinã ºi românã existã o relaþie de filiaþie directã.
Afirmaþia fusese deja fãcutã, de fapt, cu numai câþiva
ani înainte, de cãtre cronicarul moldovean Grigore
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Ureche, dar în alþi termeni. Mai exact, acesta vorbea
despre derivaþie, nu despre înrudire. Pe de altã parte,
Udriºte Nãsturel nu avea cum sã fi citit cronica lui
Ureche, rãmasã în manuscris, având, deci, o circulaþie
restrânsã zeci de ani, apoi copiatã cu interpolãri de
cãtre Simion Dascãlul. Abia mai târziu, de la Miron
Costin, ideea capãtã consistenþã în conºtiinþa
intelectualilor epocii. Pânã atunci, Udriºte va reveni
asupra acestei teme în prefaþa la traducerea cãrþii De
imitatione Christi, de Thomas a Kempis, dedicatã lui
Varlaam. in aceastã prefaþã traducãtorul vorbeºte
despre dragostea munteanului faþã de limba
rîmleneascã sau latineascã, nouã vãdit înruditã (subl.
noastrã, P. Gh. Bârlea).
Preluatã ºi dezvoltatã de cãtre destinatar, ideea va
prinde contur în scrierile vremii, datã fiind autoritatea lui
Varlaam, mitropolitul Þãrii Moldovei, în toate þinuturile
locuite de români.
O altã componentã a activitãþii cãrturãreºti a lui
Udriºte Nãsturel ar fi cea poeticã. Mai multe dintre
tipãriturile vremii sunt însoþite, pe lângã prefeþele despre
care tocmai am vorbit, ºi de aºa-numitele stihuri
închinãtoare sau stihuri la stema þãrii. Ele fac parte,
încã mai vizibil, din aceeaºi specie encomiasticã a
dedicaþiilor cãtre puternicii zilei, recte, cãtre domnitor,
care era ºi principalul finanþator al cãrþii (simbolul bunurilor
spirituale), dar ºi al tipografiei, ca ºi al aºezãmintelor
monahale ce le adãposteau.
În principiu, putem vorbi despre Udriºte Nãsturel, ºi
în aceastã privinþã, ca despre un deschizãtor de drumuri.
Delimitând bine faptele ºi menþinând cu obiectivitate
evaluarea fãcutã, autoarea intrãrii Udriºte Nãsturel din
D.L.R. 1900, s.v. afirmã:
N(ãsturel) este, înaintea lui Varlaam, cel dintâi
versificator cult ale cãrui stihuri se rãspândesc la noi
prin intermediul slovei tipãrite.
În fapt, ele se reduc la urmãtoarele producþii, care
totalizeazã câteva zeci de versuri:

La prealuminata stemã a milostivilor domni
Basarabi (Publicatã în fruntea Molitvelnicului,
Câmpulung, 1635, ºi reluatã în Pravila de la Govora,
1640);
 La prealuminata stemã a prealuminatei case a
mãriilor lor, domnilor Basarabi (Publicatã în Antologhion,
Câmpulung, 1643);
 Stihuri în stema domniei Þãrii Româneºti, neam
casei Bãsãrãbeascã (Publicatã în Evanghelie
învãþãtoare, Mãnãstirea Dealu, 1644);
 Epigrama cãtre doamna Elina (Publicatã în Triod
Penticostar, Câmpulung, 1649);
 A tot binecinstitoarei stãpânei noastre (Publicatã
în Carte despre imitarea lui Hristos, Mãnãstirea Dealu,
1647);
 Distihurile introductive din romanul Varlaam ºi
Ioasaf (Rãmase în manuscris, pânã la publicarea
traducerii, în 1904).
Din pãcate, nici acest segment al operei lui Udriºte

Nãsturel nu poate fi analizat sub aspectul artei literare,
cãci stihurile sunt scrise tot în slavonã, ca ºi
predosloviile. Numai cele 6 versuri care apar sub stema
þãrii pe frontispiciul ediþiei din 1644 a Evangheliei
învãþãtoare sunt scrise în limba românã. Ele reprezintã
o traducere în rezumat dupã versiunea slavonã
publicatã în 1635 (Molitvenic) ºi reluatã în 1640
(Pravila). Mai grav este faptul cã traducãtorul nu este
Udriºte însuºi, cãci nu semneazã versurile, ci o altã
persoanã, probabil vreun cãlugãr- tipograf slav, cãci
versiunea româneascã sunã de tot cãznit, cu construcþii
gramaticale ºi cu lexic nefireºti pentru un vorbitor nativ
de limba românã, care transformã poezia într-un text
nu numai prozaic, ci de-a dreptul neliterar.
Nici conþinutul de idei nu poate fi analizat, cãci toate
versurile semnate de cãtre Udriºte Nãsturel reiau temele
comune, motivele ºi imaginile standard din tipãriturile
ucrainene care au stat la baza celor realizate în Þara
16
Româneascã, în aceastã perioadã. Numai pe alocuri
se simte câte o notã personalã, precum sentimentul de
dragoste fraternã ce rãzbate, discret, din Epigrama cãtre
Elina Basarab - Udriºte (Triod Penticostar, 1649).
Specialiºtii în filologie slavã au analizat, totuºi, acest
corpus de texte, stabilindu-i locul cuvenit în conturarea
personalitãþii lui Udriºte Nãsturel ºi, respectiv, în istoria
17
literaturii române .
În sfârºit, a treia componentã a activitãþii literarculturale a lui Udriºte Nãsturel constã în traducerile
realizate din latinã, din/în slavonã etc.
O primã atestare a încercãrilor de traducere pare
sã dateze din 1642, când învãþatul muntean s-a alãturat,
în ultima clipã, echipei ieromonahului Silvestru, pentru
izvodirea Evangheliei învãþãtoare de Ia Govora. În
prefaþã, Udriºte spune clar cã s-a strãduit sã contribuie
la realizarea acestui proiect de o am primenit de în
limba ruseascã prin limba rumâneascã.... Totuºi, nu
se ºtie cât a reprezentat contribuþia sa la alcãtuirea
versiunii româneºti, care nu este deloc lipsitã de calitãþi.
În a doua ediþie (Dealu, 1644), care o completeazã pe
prima (neterminatã), cu pagini întregi preluate din
Cazania lui Varlaam, apãrutã între timp (1643), numele
lui Udriºte nu mai este menþionat.
Cea mai cunoscutã operã de tãlmãcire realizatã
de cãtre Udriºte Nãsturel are ca text-bazã cartea De
Imitatione Christi, o faimoasã lucrare cu caracter mistic
ºi moral, atribuitã cãlugãrului german Thomas
18
Hamarken van Kempen (1379-1471) . Cartea a circulat
ºi mai circulã ºi astãzi, în sute de versiuni rãspândite
în întreaga lume creºtinã, mai ales în Biserica
Apuseanã, dar ºi în Rãsãritul Ortodox. Este suficient
sã spunem cã în spaþiul spiritual românesc cartea a
avut parte de zeci de reeditãri ºi de numeroase versiuni
diferite, în secolele al XTX-lea - al XX-lea, interesul faþã
de ea manifestându-se ºi astãzi la fel de viu, dupã
19
cum o dovedesc ediþiile ºi studiile recente .
Pornind de la ediþia Sommalius (1615), dupã câte
se pare, pe care o va fi primit de la vreunul dintre
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cãrturarii prieteni din Occident, Udriºte Nãsturel nu o
traduce în limba românã, cum era de aºteptat, ci în
limba slavonã, sub titlul O Podrajanii Iisus Hristu,
Mãnãstirea Dealu, 1647. Deºi versiunea este
cunoscutã sub numele românesc Carte despre
Imitarea lui Hristos, ea se adresa, ca ºi alte lucrãri
datorate cãrturarului muntean, întregii lumi creºtine
din Rãsãrit, cãci acestuia i s-a pãrut cã o lucrare de
asemenea importanþã meritã sã fie cunoscutã de un
20
cerc foarte larg de cititori . Patetismul cu care este
prezentat conþinutul acestei lucrãri de ascetism medieval, retorica bogatã, imagistica ºi simbolistica
textului au solicitat, desigur, din plin calitãþile de filolog
ale lui Udriºte Nãsturel, care echivala un text dificil,
pretenþios, dintr-o limbã strãinã (ºi moartã) într-o altã
limbã strãinã (ºi moartã!), limbi pe care le iubea
deopotrivã, dupã cum mãrturiseºte în Prefaþã, ºi care
în sufletul lui erau la fel de vii ca ºi româna. Dar pentru
cauza acesteia din urmã, imensul efort al
traducãtorului nu a însemnat mare lucru...
Un câºtig se poate sã fi avut lunga ºi trudnica zãbavã
pe paginile latino- slavone chiar ºi pentru limba românã,
totuºi.
Exerciþiul lingvistico-teologic finalizat în 1647 trebuie
sã-i fi folosit lui Udriºte în 1649, când încheie prima
traducere româneascã a romanului popular Viaþa
Sfinþilor Varlaam ºi Ioasaf. Ne aflãm, aºadar, din nou în
faþa unei premiere ºi, încã o datã, în fata unei scrieri de
circulaþie universalã. La origine, celebrul roman popular
a fost o culegere de povestiri religioase indiene, reunite
în cartea Lalitaviºtara, cunoscutã încã din sec. al VI-lea
21
a. C. , ca o popularizare legendarã a vieþii lui Budha
(cf. ser. Badhisattva aspirant la demnitatea lui Budha).
Ajunsã în Persia, povestea a fost modificatã în
conformitate cu credinþa creºtinã rãspânditã aici.
Personajele capãtã denumiri cu rezonanþe creºtine, iar
textul este împãnat cu citate biblice. Tradusã în arabã,
legenda a pãtruns în Siria, apoi în Gruzia, Palestina ºi
în Ierusalim. Aici cãlugãrul Ioan (de la M-rea Sfântul
Sava, dar confundat adesea cu Ioan Damaschinul) a
alcãtuit o versiune în limba greacã, dupã care s-a realizat
ºi prima versiune latinã. Astfel a pãtruns romanul în
Europa ºi în spaþiul creºtin slavon. În þãrile române s-a
rãspândit prin aceste din urmã trei limbi.
Nu se cunoaºte vreun manuscris autograf, care
sã dateze chiar din timpul vieþii lui Udriºte Nãsturel.
Grãmãticul domnesc Fota, care a copiat, între anii
1671-1673, traducerea româneascã a lui Udriºte în
trei exemplare, susþine cã acesta realizase mai întâi
o traducere din greacã în slavonã ºi abia dupã aceea
a tãlmãcit textul din slavonã în românã. Nu existã
însã nicio dovadã în acest sens. Existã, însã, la
Biblioteca Academiei, douã dintre manuscrisele vechi
(BAR, Mss. 2470 ºi Mss. 588). Dupã acestea, s-au
mai realizat altele, care au circulat ºi s-au multiplicat
destul de mult, ca atare, dat fiind faptul cã în aceeaºi
colecþie de manuscrise ale B.A.R. existau, dupã
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informaþiile lui Al. Piru, circa 15 exemplare copiate
22
de mânã, din diverse epoci .
Versiunea lui Udriºte Nãsturel, pãstratã destul de
bine în câteva copii din deceniile urmãtoare, este un
amestec de stiluri, care probabil cã urmeazã caracterul
eteroclit al originalului slav de la care a pornit23, precum
ºi stilul obiºnuit al oricãrei lucrãri populare de mari
dimensiuni care reprezintã, de obicei, compilaþii din epoci
ºi redacþii diferite.
Unele pasaje sunt plate, greoaie, împãnate cu
citate biblice, introduse neinspirat în text, cu accente
de predicã ºi de stil didactico-moral, iar altele reprezintã
scene vii, parabole captivante (de exemplu, parabola
Inorogului), descrieri plastice (precum descrierea
Raiului, din visul lui Ioasaf) etc. Deºi prima ediþie s-a
tipãrit târziu, abia în 1904, ºi în condiþii deloc fa24
vorizante pentru buna receptare a textului , lucrarea
a circulat mult înainte ºi dupã aceastã datã, fiind
valorificatã din plin de cãtre beneficiari. De fapt, încã
din vechime, cãrþi celebre includ în structura lor
fragmente din Varlaam ºi Ioasaf, în versiunea lui Udriºte
Nãsturel. În cartea, de asemenea foarte cunoscutã în
epocã, Viaþa patriarhului Nifon, se regãseºte scena
Inorogului, preluatã aproape fãrã vreo schimbare, ceea
ce i-a fãcut pe unii cercetãtori sã considere cã Udriºte
este unul dintre coautorii acestei hagiografii. O altã
carte de cãpãtâi din aceeaºi epocã, învãþãturile lui
Neagoe Basarab cãtre fiul sãu, Teodosie, include pãrþi
întregi din Varlaam ºi Ioasaf, fapt care a determinat
cam acelaºi tip de comentarii printre exegeþii textului.
Cântecul lui Ioasaf, la intrarea în pustie, a devenit
colind de stea, în numeroase variante, una dintre ele
fiind inclusã într-o culegere a lui Anton Pann, Versuri
muziceºti ce sã cântã la naºterea Mântuitorului...,
1830. O copie din 1673, dintre cele trei datorate lui
Fota Grãmãticul, a ajuns la folcloristul G. Dem.
Teodorescu, cel care i-a dat-o generalului Petru V.
Nãsturel, pentru ediþia tipãritã sub îngrijirea acestuia,
în 1904. Un alt exemplar vechi (Mss. BAR nr. 588) a
fost cercetat de cãtre Al. I. Odobescu, care a început
sã-l publice în serial, în paginile unei reviste. Aceeaºi
copie a fost cunoscutã de cãtre Mihail Sadoveanu, care
o valorificã în anul 1926, în romanul Varlaam ºi Ioasaf,
prelucrat împreunã cu D. D. Pãtrãºcanu. O altã
prelucrare modernã a fost publicatã de cãtre I.
Mihãlcescu. O copie ceva mai recentã, din 1814, se
afla în posesia lui Mihai Eminescu.
Este ciudat cã singura lucrare cunoscutã, dar
netipãritã a lui Udriºte Nãsturel a avut un destin atât
de frumos? Credem cã nu. Este vorba, de astã datã,
despre o lucrare realizatã în limba românã. Chiar dacã
avem de-a face cu o simplã h aducere, Udriºte ºi- a
valorificat din plin disponibilitãþile lingvistice. Este
adevãrat cã ediþia slavono-ucraineanã avutã la
îndemânã, aceea a lui Petru Movilã, realizatã la
Mãnãstirea din Rutein, i-a ºi oferit un model lingvistic
ºi stilistic mai viu, mai viguros, dându-i tãlmãcitorului
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prilejul sã utilizeze elemente, de limbã popularã,
expresii ºi imagini viguroase, naturale, chiar dacã
întreþesute de mai-sus amintitele pasaje oarecum
catihetice.
Acum putem înþelege mai bine ºi de ce
personalitatea lui Udriºte Nãsturel nu a fost apreciatã
la justa valoare în epocã ºi, de aici, în posteritate.
În plan teologic, s-a situat categoric pe poziþiile
creºtinismului pravoslavnic, dar a manifestat o viziune
irenicã ºi ecumenicã, pentru care veacul sãu nu era
încã pregãtit.
În plan lingvistic, literar ºi cultural, a trecut destul
de greu, alãturi de Matei Basarab, de la slavonismul
pus în slujba întregului Rãsãrit Ortodox la românismul
moderat, impus de deºteptarea conºtiinþei naþionale ºi
de constatarea unitãþii românilor vorbitori de limbã
neolatinã. Este semnificativ faptul cã, în timp ce în Þara
Româneascã se scot puþine cãrþi în românã (Pravila de
la Govora, 1640, este una dintre ele), în Moldova lui
Vasile Lupu apar (este drept, ceva mai târziu decât în
23
Muntenia) numai cãrþi româneºti, niciuna slavonã .
Viziunea panbalcanicã, cultivatã la Curtea
Domneascã din Târgoviºte, nu a fost nici ea înþeleasã,
în vechime, ca ºi mai târziu. Cel de-al treilea curent
cultural al epocii (alãturi de cel filoslavon ºi de cel
tradiþional românesc), ºi anume, cel greco-bizantin,
nu a fost luat în considerare de cãtre Udriºte Nãsturel.
Cunoºtea greaca veche ºi bizantinã, dupã câte se
crede, aprecia eforturile profesorilor, clericilor ºi
traducãtorilor greci, dar nu colabora cu ei, datã fiind
politica lui Matei Basarab.
Cunoscând toate aceste condiþii istorice în care sau putut afirma calitãþile intelectualului de înaltã þinutã
Udriºte Nãsturel, putem înþelege mai bine dificultãþile
de receptare în contemporaneitatea lui ºi chiar în
posteritate. Cât priveºte importanþa demersurilor sale
scriitoriceºti, ne putem ralia regretelor formulate de cãtre
Al. Piru: pãcat cã un asemenea mânuitor al condeiului
nu a scris o operã originalã în limba românã !
NOTE

1. Despre naºterea învãþatului muntean s-au pronunþat
Petre V. Nãsturel, în Genealogia Nãstureilor, studiu
amplu publicat în Revista pentru Istorie, Arheologie ºi
Filologie (RIAF), X, 1909, p. 1-25; XI, 1910, partea I, p.
37-71; partea a II-a, p. 282-330, XII, 1911, partea I, p. 743, XIII, 1912, partea I-II, p. 46-90, XV, 1914, p. 81-119,
XVI, 1922, p. 81-136, precum ºi Dan Floria Mazilu, în
monografia Udriºte Nãsturel, Bucureºti, Minerva, 1974.
Cu privire Ia data morþii au fãcut cercetãri, între alþii,
acelaºi vlãstar al familiei Nãstureilor, generalul Petre
V. Nãsturel, în Prefaþa la volumul Viaþa sfinþilor Varlaam
ºi Ioasaf, Bucureºti, Editura Universalã, 1904, p. I-LXVII;
autorii capitolului consacrat literaturii ºi culturii române
din sec. al XVII-lea, în Istoria literaturii române, I,
Bucureºti, Editura Academiei, 1964, p. 346-349; Adolf

Armbruster, în Romanitatea românilor. Istoria unei idei,
Bucureºti, Editura Academiei, 1972, p. 184-188,
informaþiile fiind sintetizate în mai sus pomenita
monografie datoratã lui Dan Horia Mazilu. Ca persoanã
publicã, Udriºte Nãsturel este menþionat pentru ultima
oarã în documentele vremii la 12 iulie 1658, ca vtori
logofãt logofãt al doilea. Cunoscutul istoric Nicolae
Stoicescu, specialist în genealogii româneºti,
analizeazã ideea - bazatã pe deducþii rezultate din
studierea unor documente istorice - cã imediat dupã
aceastã datã, cumnatul lui Matei Basarab ar fi fost ridicat
la rang de mare spãtar, dregãtorie de care nu a apucat
sã se bucure decât vreo zece-unsprezece luni, cãci la
12 iunie 1659 s-a aflat printre victimele masacrului
boierilor de la Mãnãstirea Dealu, pusã la cale din ordinul
domnitorului Mihnea Radu al III- lea, cf. N. Stoicescu,
Dicþionarul dregãtorilor, s.v. (p. 214-216). În treacãt fie
spus, cele douã masacrãri ale boierilor, care au marcat
începutul ºi sfârºitul scurtei domnii a voievodului
muntean (1658-1659), dovedit perfect omolog al
moldoveanului Alexandru Lãpuºneanu, intrat în
memoria publicã prin nuvela omonimã a lui Costache
Negruzzi, s-a scris mai puþin în literatura modernã. Mai
degrabã conflictele pe care le-a avut cu boierii, în
continuare, apriga sa soþie, Doamna Chiajna ( fiica lui
Petru Rareº ºi nepoata lui ªtefan cel Mare), i-a inspirat
pe scriitori (cf., între alþii, Al. I. Odobescu, Doamna
Chiajna). În schimb, episoade similare mai vechi,
precum cele douã petrecute din ordinul voievodului
Mircea Ciobanul (1545 ºi 1552) au fost evocate prin
pana lui Cezar Bolliac, în drama istoricã (astãzi pierdutã)
Tãierea boierilor la Mãnãstirea Dealu, ºi a lui Dimitrie
Bolintineanu, în poemul istoric Sorin sau tãierea
boierilor la Târgoviºte. Mai ales masacrul din 1552, în
care au pierit, conform cronicilor, 47 de boieri, adicã
exact ca ºi la curtea lui Lãpuºneanu, face obiectul
acestor reconstituiri literare. Din pãcate, romanticii
munteni s-au dovedit mai puþin inspiraþi decât confratele
lor moldovean, astfel încât, deºi tragismul faptelor
trebuie sã fi fost acelaºi, întâmplãrile de la Târgoviºte
nu au intrat în conºtiinþa cititorilor cu atâta forþã ca cele
petrecute în capitala Moldovei.
2. Deºi n-a beneficiat mult timp de aceastã concepþie
luminatã cu privire la educaþia fetelor ºi de ºansa
educaþiei în familia de cãrturari cãreia îi aparþinea, cãci a
fost mãritatã devreme (la 16 ani) cu boierul oltean Matei
Basarab, viitorul domn al Þãrii Româneºti, Elina îºi va
valorifica pe deplin roadele instruirii de care a beneficiat,
susþinând o intensã activitate culturalã internã ºi
internaþionalã, cu efecte diplomatice directe asupra lungii
ºi înþeleptei domnii a soþului ei, cf. P. Gh. Bârlea,
Corespondenþa doamnei Elina Basarab, în: Valachica.
3. Despre studiile lui Udriºte Nãsturel ºi despre rolul sãu
în istoria învãþãmântului românesc, cf. P.P. Panaitescu,
1926, p. 36 - 48; Gh. Pârnuþã, 1971, p. 35, 54,57-60, 7073, 82, 88-89, 94- 97,103; D. H. Mazilu, 1974. Despre
ºcolile de nivel elementar ºi mediu-superior din
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Târgoviºte au scris documentate studii cercetãtorii
târgoviºteni Gabriel Mihãescu ºi Eugen Fruchter, precum
ºi Mihai Oproiu, Victor Petrescu º.a.
4. Deºi era foarte priceput în mânuirea armelor, Matei
Basarab a ºtiut sã valorifice avantajele pãcii. Întreaga sa
domnie, de aproape 22 de ani, este marcatã de
paradoxuri, benefice pentru þarã, de altfel: descendent
din neamul Basarabilor ºi Brflncovenilor, nu favorizeazã
întotdeauna partida marilor boieri (este adevãrat,
conflictele sale interne au avut ca þintã mai ales categoria
boierilor venetici); deºi el însuºi era puþin instruit, a
cultivat ºtiinþa ºi artele, prin intermediul celor îndrituiþi so facã, mai ales prin cumnatul sãu, Udriºte Nãsturel, ºi
prin soþia sa, Elina.
5. Cariera de sfetnic de tainã ºi-o începuse încã din 1628,
când era doar diac la curtea lui Iliaº Vodã. Matei Vodã se
încrede cu atât mai mult în el, ridicându-l la rang de vtorilogofãt, în 1632. Timp de 24 de ani, Udriºte Nãsturel a
fost, de fapt, ºeful Cancelariei domneºti de la Târgoviºte.
Din epoca lui Matei Basarab s-au pãstrat aproape 1300
de hrisoave originale, semn cã aici se desfãºura a
intensã ºi complexã activitate, cu efecte în plan intern ºi
extern asupra istoriei Þãrii Româneºti (cf. N. Stoicescu,
1982, p. 206).
6. În calitate de ºef al misiunilor de politicã externã, Udriºte
Nãsturel s-a întâlnit cu regele Poloniei, cu împãratul de
la Viena, cu principii maghiari din Ungaria ºi din
Transilvania, a rãmas prieten cu solii ruºi ºi ucraineni
veniþi la Târgoviºte, cu mitropolitul Varlaam al Moldovei,
probabil cu Paisie, patriarhul Ierusalimului (1650), dar
ºi cu cãrturarul catolic Rafael Levacovici, emisarul Papei
Urban al VII-lea în þãrile române.
7. Teologul rus Arsenij Suhanov povesteºte cã a gãsit în
biblioteca lui Udriºte Nãsturel un exemplar din Gramatica
lui Meletie Smotriþki, prima gramaticã slavonã, ediþia
1619.
8. R[odica] ª[uiu], 1979, s.v. Nãsturel Udriºte.
9. Unii cercetãtori, printre care ºi istoricul literar ªtefan
Ciobanu, considerã cã este vorba despre o singurã
tipografie, strãmutatã de la Câmpulung la Govora (cf. ªt.
Ciobanu, 1992, p. 284). Ni se pare cã, dacã am fi de
acord cu acest punct de vedere, ar trebui sã acceptãm
prea multe tribulaþii pentru o astfel de instalaþie, mai ales
cã cea din Govora a avut parte, într-adevãr, de numeroase
reinstalãri la Dealu ºi Târgoviºte. Unele cãrþi chiar reflectã
soarta tiparniþelor: imprimarea Evangheliei învãþãtoare
a început la Govora, în 1642, ºi s-a finalizat la Mãnãstirea
Dealu, Târgoviºte, în 1644. Acelaºi ªtefan Ciobanu
acceptã, totuºi, cã în 1642 se înfiinþase o nouã tipografie
la Câmpulung, pe lângã Mãnãstirea Adormirea Maicii
Domnului (Ibidem, p. 284). Este vorba, evident, despre
una ºi aceeaºi veche tipografie, instalatã la Câmpulung
încã din 1635.
10. Dintre cele 23 de cãrþi tipãrite numai sub domnia lui
Matei Basarab, deci legate, într-un fel sau altul, ºi de
Udriºte Nãsturel, cãrþi cu caracter teologic, moral- didactic, juridic, 12 sunt slavoneºti, 9 - româneºti ºi 2 - slavono-
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române (cf. I.L.R., I, p. 338).
11. Pe de altã parte, trebuie sã precizãm cã în cazul multor
cãrþi din aceastã perioadã, rolul de editor ºi de prefaþator
este asumat de cãtre cei doi egumeni-tipografi,
Melchisedec, respectiv Meletie, de cãtre mitropoliþi,
domnitor, domniþã sau, la fel de frecvent, de cãtre înºiºi
tipografii-lucrãtori - Ioan Glebkovici, Proca Stancovici,
Radu Stoicovici. Deseori cãrþile aveau douã precuvântãri,
dintre care numai una îi aparþine lui Udriºte Nãsturel, iar
în unele cazuri, semnatarul prefeþei se schimbã de la un
set de exemplare la altul (vezi: Moltfelnicul din 1635, cu
unele exemplare prefaþate de cãtre I. Glebkovici, iar altele
de cãtre Ivaºco Bãleanu).
12. Specialiºtii afirmã cã textele slavone care îi aparþin se
caracterizeazã prin concizie, sobrietate ºi artã savantã,
semn cã autorul a transpus modelele greco-latine, în
cealaltã limbã sorã, faþã de care îºi declarase dragostea
în tinereþe.
13. Tocmai aceste referinþe constituie o dovadã a faptului
cã adevãratul autor al textului este Udriºte Nãsturel.
14. Antologhion, Câmpulung, 1643, este o culegere de
texte redactate în slavona de tip mediobulgarã cu
elemente ruseºti (ILR, I, 374). Cartea are o Predoslovie,
închinatã domnitorului Matei Basarab, ctitorul Mãnãstirii,
semnatã cu numele lui Meletie Macedoneanul, dar ºi o
prefaþã cãtre cititori, semnatã de cãtre Udriºte Nãsturel.
Ambele au fost scrise de cãtre acesta din urmã, dupã
cum rezultã din ideile formulate ºi din stilul textelor aproape identic.
15. Cf. P. Gh. Bârlea, «Cu cinste mare ºi cu izbândã retorica encomiasticã în Letopiseþul Cantacuzinesc», în:
Curierul. Revistã de culturã ºi bibliologie, B.J.D.,
Târgoviºte, an XI, nr. 1 (20), 2004, p. 3-7.
Generozitatea , calitatea din tinereþe ºi de la maturitate,
pentru care îl gratula pe drept cuvânt Udriºte pe slãvitul
sãu cumnat, se va transforma la bãtrâneþe în cumpãtare,
iar apoi, în zgârcenie. Cronicile vremii relateazã cã
rãscoalele seimenilor de la Curtea Domneascã, miºcãri
de la care i s-a tras ºi sfârºitul, au fost provocate, printre
altele, de faptul cã voievodul uita cu lunile sã plãteascã
solda cuvenitã acestor mercenari din oastea þãrii. În
privinþa ascendenþelor ilustre, dacã filiaþia din neamul
Brâncovenilor era în afarã de orice îndoialã, relaþia cu
legendarul Neagoe Basarab este, dupã unii istorici,
învãluitã în volutele unui mit genealogic (cf. R. ª., 1979,
s.v.)
16. ªt. Ciobanu dovedeºte, pe baza unor comparaþii pe
text, cã aproape toate tipãriturile munteneºti din aceastã
perioadã reproduc, destul de fidel, ediþii realizate la Kiev,
la Lemberg sau în alte centre tipografice ucraineanopolone, sub oblãduirea mitropolitului Petru Movilã (Op.
cit., p. 285-286).
17. Cf. Dan Horia Mazilu, Umanistul român Udriºte
Nãsturel, autor de versuri în limba slavonã, în Analele
Universitãþii din Bucureºti, seria Limbi slave, T. XXI, 1972.
Acelaºi filolog a selectat ºi a tradus versurile
Recapitulatio (din Varlaam ºi Ioasaf) în monografia
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Udriºte Nãsturel, 1974.
18. Operã de devoþiune modernã, cartea este
reprezentativã pentru curentul de primenire spiritualã
manifestat în Þãrile de Jos, încã de la sfârºitul secolului
al XIV-lea, sub numele de devotio moderna. Nãscut la
Kempen, o micã localitate din dioceza Koln, Germania,
Thomas Hamarken, învãþat cãlugãr de la Mãnãstirea
Sfânta Agnes de pe Munte de lângã Zwolle, þinutul
Overojsel, Þãrile de Jos, ºi-a expus ideile impregnate de
aceastã doctrinã în mai multe cãrþi. Scrise toate în limba
latinã, ele au fost publicate integral, în ºapte volume
masive, abia la începutul secolului al XX-lea, cf. Thomas
a Kempis, Opera omnia, vol. I-VII, Freiburg am Briesgau,
1902-1922.
19. Cf. Thomas a Kempis, Devoþiunea lui Cristos,
Traducere... de Andrei Bârseanu, Bucureºti:
Arhiepiscopia Romano-Catolicã, 1995. Lucrarea a
început sã circule, sub fonnã de copii manuscrise, în
secolul al XV-lea, încã înainte de apariþia tiparului. Chiar
ºi prima traducere atestatã într-o limbã strãinã - engleza
- precede forma tipãritã. Prima versiune tipãritã a apãrut,
de asemenea, în traducere - francezã, de data aceasta , în 1462. În 1488 a apãrut ºi o versiune tipãritã în italianã.
Între timp, însã, este consemnatã ºi editio princeps, un
incunabul latin din 1472 (acelaºi an din care dateazã ºi
prima ediþie a Divinei Comedii, a lui Dante Alighieri). Apoi
cartea a beneficiat de atâtea traduceri ºi ediþii, pe toate
meridianele globului pãmântesc, încât nimeni nu a putut
sã pretindã cã reuºit, practic, sã le inventarieze pe toate.
Ea a devenit un obiect de cult nu numai pentru slujitorii
bisericii, ci ºi pentru cele mai luminate spirite laice ale
omenirii. Corneille, de exemplu, a dat o versiune francezã
în versuri, iar Fontanelle afirma cã aceasta este cartea
cea mai frumoasã scrisã de mâna omului. ªi în spaþiul
spiritual românesc, ediþia lui U. Nãsturel a fost urmatã
de altele. Foarte cunoscute sunt cele datorate cãrturarilor
iluminiºti Samuil Micu, A Thomii de la Câmp: De urmarea
lui Hristos, patru cãrþi, Blaj, La Tiparul Seminarului, 1812,
respectiv Gavril Munteanu, Thomas a Kempis, Urmarea
lui Iisus Hristos, Bucureºti, Tipografia I. Kopainig, 1845,
reeditatã în 1901, 1938, 1944 etc. Alte tãlmãciri româneºti
au apãrut în 1902, la Bacãu, semnatã cu iniþialele P.N. ºi
editatã de Fraþii franciscani; în 1932, la laºi, Institutul
Presa Bunã, semnatã, de asemenea, cu iniþiale - I.B.
º.a.m.d.
20. Cartea despre Imitarea lui Hristos, scoasã cu porunca
ºi cu cheltuiala prealuminatei ºi dreptcredincioasei
Doamne Elina, cu osteneala rudei sale, Orest Nãsturel,
al doilea logofãt, tradusã acum din latinã în limba
slavonã, v Dealscom monastiri, 1647 (216 p.).
21. Al. Piru, 1977, p. 84-85. De fapt, astãzi sunt inventariate
la B.A.R. peste 40 de copii manuscrise, reprezentând
diferite traduceri, din diferite epoci, dupã ediþii greceºti,
latineºti, slavone etc., cf. D.L.R.1900, s. v. Varlaam ºi
Ioasaf. Pentru alte aspecte ºi detalii ale problemei, cf. D.
H. Mazilu, «Viaþa Sfinþilor Varlaam ºi Ioasaf în versiunea
româneascã a lui Udriºte Nãsturel (geneza traducerii)»,

în: RITL, XXII, 1973, precum ºi vol. Varlaam ºi Ioasaf istoria unei cãrþi, Bucureºti: Minerva, 1981.
22. Al. Piru, loc. cit.
23. Se pare cã Udriºte a avut în faþã ediþia slavonã publicatã
în anul 1637 la Kuteinski, de cãtre mitropolitul Kievului,
Petru Movilã, aceeaºi personalitate de la care provin
atâtea alte cãrþi tipãrite în Þara Româneascã, în timpul
lui M. Basarab ºi U. Nãsturel (cf. ILR, 374).
24. P.V. Nãsturel, un strã-strãnepot al cãrturarului umanist
din secolul al XVII- lea, publicã vol. Udriºte Nãsturel, Viaþa
Sfinþilor Varlaam ºi Ioasaf. Îngrijire ºi prefaþã de...,
Bucureºti: Tipografia Universalã, 1904.
Dupã cealaltã versiune româneascã, anonimã, din sec. al
XVIII-lea, nu s-a realizat nici o ediþie tipãritã. În schimb,
traducerile din italianã - una realizatã de logofãtul oltean
Vlad Boþulescu, în 1764, alta de iluministul Samuil Micu,
au fost tipãrite. Din aceste alte versiuni existã la B.A.R.,
circa 25 de copii manuscrise.
25. ªt. Ciobanu, 1992, p. 284.
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Carte româneascã de secol XVII
din colecþiile bibliotecii judeþene
I.H. Rãdulescu Dâmboviþa
Cartea româneascã din secolul al XVII-lea este
legatã de figurile luminate ale lui Matei Basarab, ªerban
Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu, domni ai Þãrii
Româneºti, ºi ocupã un loc aparte în colecþiile speciale
ale Bibliotecii Judeþene Dâmboviþa. Sub Matei Basarab
(16321654) se tipãreºte cel mai important cod de legi,
Îndreptarea legii. Sub ªerban Vodã Cantacuzino (16781688), în tensiunea conflictului dintre turci ºi creºtini,
cultura ia un nou avânt, culminând prin traducerea ºi
tipãrirea în limba românã a Bibliei de la Bucureºti (1688).
În lunga domnie a lui Constantin Brâncoveanu (16881714), nepotul lui ªerban Vodã, se desãvârºesc
tendinþele anterioare ale culturii naþionale, cât ºi triumful
definitiv al culturii eline asupra celei slavone. Se continuã
traducerea cãrþilor de cult în limba românã, se
accentueazã influenþa occidentalã italianã, dar se
menþine ºi cea rãsãriteanã, polono-kievianã, iar artele
capãtã un nou avânt în dezvoltare. Este perioada în care
funcþioneazã în Þara Româneascã tipografiile de la
Bucureºti, Câmpulung, Govora, Snagov, Buzãu,
Târgoviºte, în Moldova cea de la Iaºi, iar în Transilvania
cele de la Alba Iulia, Sebeº ºi Sibiu unde se imprimã
mai puþine cãrþi în limba slavonã ºi mai multe în limbile
românã, greacã ºi arabã.
În prezentul articol dorim sã aducem la cunoºtinþa
cititorilor noºtri cartea româneascã de secol XVII
prezentã în colecþiile Bibliotecii Judeþene I. H.
Rãdulescu Dâmboviþa.

EVANGHELIA ÎNVÃÞÃTOARE, Mãnãstirea Dealul, 1644
Ev[an]gh[e]lie învãþãtoare / duminecelor preste tot
anul ºi la praznice / domneºti, ºi la sfinþi mari aleºi / cu
porunca ºi cu cheltuiala Prea luminatului creºtin Matei
Basarab / Voevod Domn ºi Biruitoriu a toatã Þara
Rumâneascã /ºi cu nevoinþa sfântului Chir Theofil /
mitropolit a toatã Þara Rumâneascã / tipãritusau întru
Dumnezeiascã / Lavra, cese cheamã chiamã
Monastirea Deal / care iaste Hramul Sfântul Niculae /
Vãleat / 1644. [4], 708 p.: ilustraþii; in folio (30 x 18 cm.)
1
+ [3] f. ms, 19R ºi 29R. (25 x 15 cm.)
BRV I (46), p. 144-147; BRV IV (46), p. 190.
Una din cele mai importante cãrþi aflate în patrimoniul
bibliotecii noastre este Evanghelia învãþãtoare, tipãritã
la Mãnãstirea Dealul în 1644, numitã ºi Cazanie.
Începutul imprimãrii ei s-a fãcut la Govora în 1642, ºi sa încheiat la Mãnãstirea Dealu, la 2 septembrie 1644,
cu voia pãrintelui, ºi cu demnare fiiului, ºi cu sãvãrºitulu
duhului sfãntu, pre luminat întru dereptu slavitoru, ºi
credincios întru pãrintele nenascutu, ºi întru fiiul dela
pãrintele nãscutu,..., Creºtinul Mateiu Basarab
2
Voevodu , fapt ce rezultã din prefaþa tipãriturii.
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Cei care s-au ostenit pentru tipãrirea acesteia au
fost Ioan Cunotovici, Proca Stanciovici, Tudor
Dumitrovici ºi Lupin Dumitrovici Popeºti. Traducerea a
fost realizatã de cãtre ieromonahul Silvestru din limba
ruseascã pre limba rumâneascã, de ajutor fiindu-i ºi
Udriºte Nãsturel. Din punct de vedere biblioteconomic
lucrarea este importantã pentru cã este prima carte
tipãritã în Þãrile Române cu pagini numerotate. Însã,
numerotarea paginilor ºi a foilor acestei tipãrituri are
numeroase greºeli.
Lucrarea este în format in folio, titlul fiind încadrat
într-un chenar simplu, având ºi un frontispiciu ornat
fitomorf realizat din ramuri înfrunzite dispuse simetric.
Tiparul este executat în negru ºi roºu, cu
3
caractere de douã mãrimi. Pe verso-ul titlului se aflã
stema Þãrii Româneºti ºi versurile închinate. Este
reprezentatã pasãrea heraldicã cu crucea în cioc, cu
zborul deschis ºi capul orientat spre stânga, încadratã
de lunã ºi soare. Scutul este susþinut de douã acvile,
deasupra fiind aºezatã mitra mitropolitanã. Totul apare
încadrat într-o coroanã de spice cu ciucuri ºi panglici,
de facturã barocã.
Vignetele sunt reprezentate tot cu motive fitomorfe,
cu ramurile pornind dintr-o torsadã sau rodie centralã
sau prezintã lujeri subþiri cu frunze albe pe fond negru. 4
Existã ºi o vinietã nouã, fitomorfã, în care doi lujeri
înfrunziþi, pornind dintr-un nod central se terminã în fructe
de ananas.
Literele sunt ornate cu elemente zoomorfe (berbec,
cal), avimorfe (pelican), antropomorfe (îngeri, preoþi, sfinþi,
soldaþi) sau cu umbre realizate din linii paralele pe care
apare câte o floare.
În ceea ce priveºte gravurile, acestea sunt de tip
pleine page ºi îi reprezintã în stil bizantin pe sfinþii Ioan
Zlataust, Vasile cel Mare ºi Grigorie, în veºminte cu
falduri. De asemenea, apar douã gravuri, Fiul risipitor ºi
întoarcerea fiului risipitor. Se pare cã model pentru
5
artistul gravor a fost, printre alþii, ºi Albrecht Durer. Însã,
artistul a autohtonizat peisajul ºi arhitectura, în plan
îndepãrtat apãrând un grup de case ºi copaci, precum
ºi un þãran care arã pãmântul.
Exemplarul deþinut de noi are [1] f., respectiv 787
pagini, starea de conservare precarã, foile -2 desprinse,
respectiv 41-47. Coperta este din lemn, îmbrãcatã în
piele, cu încuietori, lipsind una din ele.
Îndreptarea Legii, Târgoviºte, 1652
Evanghelia învãþãtoare Stema Þãrii Româneºti
Îndreptarea legii cu Dumnezeu care are toatã
judecata Arhiereascã ºi împãrãteascã: Pravila Sfinþilor
Apostoli: Lângã aceasta ºi ale sfinþilor Dascãli ai lumii:
Teologhia Dumnezeeºtilor Bogoslov / cu porunca ºi

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

învãþãtura Blagocestivului împãrat Ioan Comnenul, Alexie
Aristinu; cu nevoinþa ºi osârdia ºi cu toatã cheltuiala a
prea sfinþitului ªtefan. - Iar acum de întâi prepusã toatã
de pre elineºte pre limba rumãneascã. - [24]f., 794p.:
ilustraþii; in folio (29 x 19 cm.) + [12] f. mss + 1 f. cu
6
gravurã, 36 R.

BRV I (61), p. 190-203; BRV IV (61), p. 201.
Îndreptarea Legii, tipãritã la Târgoviºte în 1652,
cunoscutã ºi sub denumirea de Pravila Mare, pentru
a se deosebi de Pravila micã de la Govora, este o
altã lucrare bibliofilã deþinutã de Biblioteca Judeþeanã
Dâmboviþa. Spre deosebire de Pravila de la Govora,
în care normele de drept laic apãreau în mod aleator,
în Îndreptarea legii dreptul laic ocupã, în prima ei parte,
un loc predominant, constituind, ºi din acest punct
de vedere, o operã legislativã fãrã precedent în Þara
Româneascã. La baza reglementãrilor sale se aflã
izvoare greceºti de drept bizantin, cunoscute prin
filierã slavonã. Traducãtorul izvoarelor ºi cel ce a
alcãtuit Îndreptarea legii a fost Daniil Andrianul, numit
ºi Panonianul (adicã Transilvãneanul), care a avut drept
colaboratori pe Pantelimon Ligaridis, umanist ºi
teolog, ºi Ignatie Patritzidis, profesori la ºcoala
greceascã din Târgoviºte, dascãli desãvârºiþi, aºa
cum ni se spune în Predoslovie. Aceasta este o
traducere fãcutã de cãtre mitropolitul: ªtefanu cu mila
lu Dumnezeu Mitropolit alu Târgoviºtii, Exarhul
Plaiului ºi a tot Ungro-Vlahia7, ca sã fie de folosul
tuturor de obºte. Pravila are reprezentate însemnele
heraldice ale mitropolitului, cãruia îi ºi sunt închinate
versurile, ºi nu stema domnului. lisus Pantocrator
apare în partea superioarã, susþinut de mitra
surmontatã de pãlãria papalã. Cu cârja este ucis
balaurul, simbol al Antihristului (partea de jos a
gravurii). Simbolurile arhiereºti sunt plasate într-un
cadru baroc format din frunze de acant, semipalmete,
lalele din care apar douã capete de îngeri întoarse
spre exteriorul ansamblului fitomorf. Alþi doi îngeri sunt
poziþionaþi simetric faþã de însemnul papal ºi susþin
crucea ºi cârja.
Foaia de titlu este reprezentatã cu un ornament de
tip arhitectural, casetatã, în partea de sus fiind redatã
Înãlþarea Domnului. Cartuºul vegetal este susþinut de
Isaia ºi Moise (stânga) ºi Ieremia ºi regele David
(dreapta). Arcada este sprijinitã de douã coloane subþiri,
în jurul cãrora se rãsucesc ramuri de viþã de vie. În
casetele din stânga apar, de sus în jos, arhidiaconul
ªtefan, Sfântul Antonie, Sfântul Mucenic Gheorghe,
Sfântul Teofilact, iar în dreapta, Sfântul Grigorie
Decapolitul, Sfântul Nicolae, Sfântul Teodor Tiron ºi
Sfântul Teofrast. În partea de jos apare stema Þãrii
Româneºti, pasãrea heraldicã aºezatã pe o colinã, cu
crucea în cioc, cu zborul deschis, capul orientat spre
stânga, pe piept cu un scut, cu coroanã ºi cruce pe
locul inimii, în stânga soarele, în dreapta luna. Scutul
este încoronat ºi încadrat de mucenicii Mercurie (stânga)
8
ºi Dimitrie (dreapta).
Iniþialele ornate sunt construite pe motivele: acant,
pomul vieþii, floare de lotus, rodie, garofiþã, spic, ananas
etc. Foarte variate sunt vinietele, majoritatea construite
pe motive fitomorfe sau având ca motiv central capul de
înger înaripat. Printre frontispiciile care apar este ºi cel
compus pe motive fitomorfe, cu floare de albãstrea
dispusã central ºi lujeri cu spic de grâu ºi steluþe.
Gravurile semnate de Theodor Tisevici alcãtuiesc

reprezentãrile celor ºapte soboare ecumenice. Este
redatã, astfel, o galerie bogatã de personaje, precum
împãraþii Constantin, Teodosie, Marcian; papi: Silvestru,
Damaschin, Celestin, Leon I; patriarhi: Mitrofan, Grigorie
Bogoslovul, Chiril, Anatolie. De exemplu, în gravura
intitulatã Soborul de la Niceea e împãratul Constantin
cel Mare, aºezat pe tron, îºi sprijinã tãlpile pe spinarea
9
ereticului Arie. Se observã cã gravorul se concentreazã
mai mult asupra personajelor, vestimentaþia acestora
fiind redatã în detaliu.
Departe de a fi un simplu corpus juridic, Îndreptarea
legii era menitã sã punã ordine în toate domeniile,
începând cu cele spiritual ºi etic, fiind o carte de
învãþãturã.
Exemplarul deþinut de bibliotecã are [25]f, 794 f.,
format in folio, stare de conservare precarã. Coperta
este din lemn, îmbrãcatã în piele, lipsind încuietorile.

BIBLIA DE LA BUCUREªTI, în scaunul mitropoliei,
1688
Biblia: adecã Dumnezeiasca scripturã: ...care sau
tãlmãcit dupre limba elineascã spre înþãleagerea limbii
rumâneºti / cu porunca Prea bunului creºtin, ºi
luminatului domn IOAN ªERBAN, CATACOZINO
BASARAB VOEVOD; ºi cu îndemânarea dumnealui
COSTADIN BRÂNCOVEANUL marele logofãt [...]. Tipãritusau întâiu... - [5], 932 p., [1] f.: ilustraþii; in folio
(42 x 28 cm.), 59 R. (30 x 18 cm.)

BRVI-86, p. 281 -291; BRV IV-86, p. 206-207
Biblia de la Bucureºti este una dintre cele mai
importante lucrãri care se aflã în colecþiile speciale ale
Bibliotecii Judeþene Dâmboviþa. Este vorba de prima
ediþie integralã a ei în limba românã, operã de mari
proporþii pentru acel timp. Tipãrirea începuse încã din
timpul lui ªerban Cantacuzino, la 5 noiembrie 1687,
un prim triaj fiind terminat în septembrie 1688, deci în
timpul vieþii acestuia. Al doilea triaj apare abia în
noiembrie 1688, sub noul domnitor. Potrivit unei note
dintr-o altã tipãriturã, Brâncoveanu, ca mare logofãt, a
fost ispravnicul lucrãrii de tipãrire a acestei prime Biblii
româneºti, o operã de colaborare a cãrturarilor români
de pretutindeni. Acesta a conºtientizat importanþa
instrumentelor lingvistice folosite la traducerea Bibliei
de la Bucureºti ºi a creat pentru tipãrirea ei, pe vremea
când era ispravnic, un fond lexicografic din care fãcea
parte Lexiconul greco-latin al lui Varinus Favorinus
10
(1522) ºi Biblia Sacra Polyglota (1653-1659).
Titlul apare pe o paginã întreagã încadratã în chenar
floral ºi aratã cã s-a tradus dupre limba elineascã spre
înþelegerea limbii româneºti. Acelaºi tip de foaie de titlu
îl întâlnim ºi în Mãrgãritare (Bucureºti, 1691) ºi în Psaltire
(Bucureºti, 1694). Pe verso-ul foii de titlu, apare stema
lui ªerban Cantacuzino, pasãrea heraldicã cu crucea
în cioc, cu capul orientat spre stânga, situatã în mijlocul
figurii unei pajure bicefale (vultur imperial cu douã
capete), care þine în gheare spada ºi sceptrul (stema
familiei Cantacuzino). Coroana imperialã dominã
întreaga imagine, care evocã tãria, puterea ºi izbânda
domniei lui ªerban Cantacuzino asupra duºmanilor
vãzuþi ºi nevãzuþi, dupã cum spun versurile elogioase
închinate stemei. Aceasta este amplasatã în interiorul
unui scut rotund înconjurat de frunze de acant.
Exemplarul deþinut de noi are lipsã foaia de titlu.
Printre frontispiciile prezente apare unul realizat în
stil baroc, format din lujeri care rãsar din gura unui
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mascheron central. Florile reprezentate sunt cele de
bujor, floarea soarelui ºi fructele de rodie. Un alt
frontispiciu este mai îngust, cu floarea soarelui. Mai
întâlnim unul cu motivul pomului vieþii.
Iniþialele ornate prezintã motive fitomorfe sau
antropomorfe, de regulã fiind încadrate dreptunghiular,
conþinând în general ornamente vegetale din frunze ºi
flori stilizate. Cele din interiorul lor diferã de la literã la
literã, dar ºi în cadrul aceleiaºi litere, existând
ornamente diferite. Este de remarcat litera P chirilic care
reproduce imaginea Sfântului Petru.
Vinietele finale reprezintã ornamente tipografice,
floarea de acant, floarea de bujor, floarea soarelui, floarea
de albãstrea sau semipalmete.
Volumele au fost pregãtite pentru a fi împãrþite
tuturor celor ce puteau înþelege semnificaþia istoricã
din predosloviile lor. Stolnicul îl rugase pe Brâncoveanu
sã trimitã în þarã destule exemplare pentru a se afla
despre noua schimbare de domnie, constituindu-se
astfel în primul manifest distribuit de Brâncoveanu în
scopul creãrii legãturilor necesare pentru politica ce o
va impune.
Exemplarul deþinut de biblioteca noastrã are 932
p., format in folio mare, lipsã foaia de titlu, este într-o
stare de conservare proastã, cu multe foi desprinse,
coperta fiind din scoarþe de lemn îmbrãcate în piele.
MINEIUL, Buzãu, 1698.
12 volume, in 4°. În primul volum se precizeazã
Dumnãzãu; mai mult decâtu fieste care iubindu buna
cuviinþã a caselor dumnezãeºti ºi locuri de lãcaºurile
slavii sale. Înºtiinþãrile de la f. 132, semnate de
Mitrofan, episcopul Buzãului, aduc date noi despre
zãmislirea acestor cãrþi: La ceste cãrþi, ce s-au tocmitu
acumu de iznoavã pre luni, de s-au alcãtuitu cu Mineele
cele greceºti bisericeºti, cu porunca ºi toatã cheltuiala
a blagocestivului ºi pre luminatului Domnu Io
Constantinu B. Bãsãrabã Voevodã, pre lângã alþi
ostenitori ce s-au aflatu, fost-amu ºi eu Radulu
logofãtulu Grecianulu.... Celelalte volume au: 152 foi
(octombrie), 164 foi (noembrie), 173 foi (decembrie),
186 foi (ianuarie), 117 foi (februarie), 125 foi (martie),
98 foi (aprilie), 101 foi (mai), 108 foi (iunie), 116 foi
(iulie), 132 foi (august). Este in 4° cu 2 foi nenumerotate
ºi 139 foi numerotate, grupate în 35 de caiete a 4 foi
(în BRV (IV). Pe verso stema lui Constantin
Brâncoveanu ºi 10 stihuri politice asupra stemei pre
luminatului, slãvitu-lui ºi blagocestivului Io Constantin
B. Basaraba Voevodea. A doua foaie liminarã conþine
o scrisoare adresatã domnului de cãtre Theodosie
Mitropolitul Ungrovlachiei, care-i mulþumea deoarece
foarte mari den temelie mãnãstirii ºi multe beserici
înnoinâd întru slava lui Dumnezãu....11

BRV I (111) p. 365-369; BRV IV (111) p. 209
Mineiul tipãrit de Episcopul Mitrofan este deþinut
ºi de Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa (lunile martie,
aprilie ºi mai). Sunt pãstrate cântãrile în slavonã, iar
sinaxarul, pildele ºi tipicul sunt redate în românã.
Prelucrarea jitiilor aparþine, în mare parte, logofãtului
Radu Greceanu, având ca punct de plecare Vieþile
sfinþilor ale lui Dosoftei.
0
Mineiul a fost tipãrit în 12 volume, format in 4 ºi
cuprinde vieþile sfinþilor precum ºi slujbele celor 12 luni
ale anului. Pe foaia de titlu este specificat faptul cã
acesta este Care acum întâiu sau Tipãrit, cu Tiparul, ºi
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Parimiile ºi Sinaxariul, pe limba Rumaneascã. Den
porunca ºi toatã cheltuiala Prea luminatului Domn: Io
Constantin Basaraba Voevod. Obliduitoriu a toatã Tara
Rumaneascã Mitropolit fiind a toatã Tara Chir Teodosie
ºi sau tipãrit în Sfînta Episcopie de la Buzãu. În anul de
la zidirea lumii 7206. Însuºi episcopul Buzaului, Chir
12
Mitrofan fiind tipograf
Lucrarea este tipãritã cu roºu ºi negru, pe douã
coloane ºi 39 rânduri pe coloanã. Foaia de titlu prezintã
în partea superioarã un frontispiciu preluat dinEvanghelia
greco românã, ºi anume un Deisis în care lisus
Arhiereu apare în medalion rotund, central, încadrat de
Fecioara Maria, la stânga, ºi Sfântul loan, la dreapta,
aºezaþi pe calicii de floare. În partea de jos apare o
vinietã fitomorfã.
Pe verso-ul foii de titlu este redatã stema lui
Constantin Brâncoveanu, pasãrea heraldicã cu crucea
în cioc ºi capul orientat spre dreapta, zborul deschis,
la dreapta soarele iar la stânga luna. Totul este
încadrat într-o cununã de spice surmontatã de
coroana princiarã. Întreaga imagine este încadratã
într-un decor baroc, cu semipalmete, trei capete de
înger înaripate, doi trâmbiþaºi tenanþi, ghirlande cu
fructe, flori ºi ciucuri din care rãsar sabia ºi sceptrul
neîncruciºate. Aceastã stemã o vom regãsi în
Pravoslavnica mãrturisire (Buzãu, 1691), Psaltirea
(Bucureºti, 1694), Antologhion (Snagov, 1697), Carte
sau luminã (Snagov, 1699).
Frontispiciile sunt fitomorfe reprezentând tratãri
originale ale motivului vasului cu flori, al pomului vieþii,
cu ramuri înfrunzite, sau floarea- soarelui. În cazul unora
dintre ele apar medalioane cu chipul lui lisus
Volumele deþinute de noi sunt într-o stare de
conservare precarã: martie 120 f.: lipsesc foaia de titlu
ºi foile 1-84; aprilie: [1], 98 f.: complet, mai: [1], 49 f.:
lipsesc foile 50-101.), fãrã legãturã. Sunt prinse în coligat.
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Carte strãinã de secol XVII
în colecþiile bibliotecii judeþene
,,I.H. Rãdulescu Dâmboviþa
Între colecþiile Bibliotecii Judeþene I.H. Rãdulescu
Dâmboviþa o valoare deosebitã o are colecþia de carte
bibliofilã. Cele 83 de lucrãri ale colecþiei, expertizate de
un evaluator acreditat, includ atât carte veche
româneascã susceptibilã de a figura în Patrimoniul Cultural Naþional, cât ºi numeroase cãrþi publicate în marile
centre tipografice europene ale epocii moderne:
Amsterdam, Lausanne, Londra, Napoli, Paris, Veneþia,
Viena. O bunã parte dintre aceste valori bibliofile sunt,
conform modei epocii, reeditãri ale operelor clasicilor
antichitãþii, mai puþin interesante pentru bibliofili, fiind
ediþii comune, tipãrite în condiþii grafice modeste, cu
legãturã ieftinã (carton), pentru a rãspunde cerinþelor
pieþei epocii. Întâlnim astfel reeditãri de secol XVIII din
Horatius, Ovidius, Seneca, Terentius, Tacitus ºi Cicero.
Multe altele sunt însã lucrãri care au fãcut vâlvã prin
teoriile prezentate în epocã, ediþii complete ale unor autori
cunoscuþi, tratate de specialitate sau beletristicã
contemporanã gustatã de publicul perioadei. Articolul de
faþã analizeazã douã astfel de lucrãri, ambele publicate
la Amsterdam în secolul al XVII-lea, adresându-se unor
categorii de public distincte, reprezentative pentru epoca
în care au fost tipãrite: publicul interesat de filosofia
antichitãþii ºi publicul interesat de dezbaterile filosoficoteologice contemporane.
Epicteti enchiridion, et cebetis tabula, Grace &
Latine, Prioribus editionibus emendatiora & auctiora
este cea mai veche lucrare strãinã deþinutã în colecþiile
noastre. Cartea grupeazã Enchiridionul lui Epictetus ºi
Tabula lui Cebes din Teba în limba greacã, având în
paralel traducerea în limba latinã ºi note de Joannes
Daniel Snecanus. Este tipãritã la Amsterdam, de cãtre
Henrici & Theodori Boom în 1670. Enchiridion este un
scurt manual de precepte practice compilat de istoricul
Arrian din Nicomedia, discipol al filosofului stoic grec
Epictetus (c.55-135), în secolul al II-lea. Cartea a fost
consideratã utilã mai multe secole la rând, atât de cãtre
creºtini, cât ºi de cãtre pãgâni, cunoscând numeroase
ediþii ºi fiind folositã în unele ºcoli. Tabula atribuitã lui
Cebes din Teba (c.430-350 î.Hr.), discipolul lui Socrate,
este o interpretare a vieþii, reprezentatã alegoric sub
forma unei tabule (tablete) cu simboluri ce trimit la
pericolele ºi ispitele ei. A fost tradusã masiv în arabã ºi
limbile europene ºi publicatã deseori împreunã cu
Enchiridionul lui Epictetus. Exemplarul nostru este prima
ediþie a acestei lucrãri cvasiminiaturale (depãºeºte

standardul de 3 þoli) ºi a aparþinut profesorului
dâmboviþean Victor Brânduº, purtând ex-librisul autograf
al acestuia. Consideratã un exemplu interesant de la
începuturile tipãririi miniaturale, lucrarea include ºi unul
dintre cele mai vechi frontispicii gravate de celebrul
ilustrator Romeyn de Hooghe (1645-1708). Format 11
cm x 6,2 cm, dimensiune bloc carte 11 cm x 5,8 cm,
copertã de carton. Pagini: [2]f, 378.
Le monde enchante ou Examen des communs
sentimens touchant les Esprits, leur nature, leur
pouvoir, leur administration, & leurs operations et
Touchane les efets que les hommes font capables de
produire par leur communication & leur vertu. Este
traducerea în limba francezã a lucrãrii teologului olandez
Balthasar Bekker, De betoverde weereld/ Lumea
vrãjitã. Bekker (n.20 Martie 1634, Metslawier - d.11
Iunie 1698, Amsterdam) a fost pastor în Olanda ºi adept
al filosofiei lui Descartes. Susþinând cã teologia nu este
incompatibilã cu filosofia, a fost acuzat de socinianinsm
ºi anchetat pentru opiniile sale. S-a remarcat prin
predicile contra superstiþiilor (în special cele legate de
vrãjitorie). Cele mai importante lucrãri ale sale sunt:
Lumea vrãjitã (1691), tradusã în limbile francezã (în
1694 ºi publicatã în 4 volume), englezã ºi germanã
(1695) - în care respinge opinia popularã asupra
influenþei diavolului - ºi Cercetare asupra cometelor
(1683) - în care combate prejudecãþile vulgului asupra
influenþei maligne a cometelor. Lumea vrãjitã a provocat
controverse la momentul apariþiei, autorul pierzând
poziþia de lider al Bisericii Reformate Olandeze din
Amsterdam. În final, compasiunea sa pentru femeile
persecutate sub acuzaþia de vrãjitorie ºi argumentaþia
cã raþiunea este la fel de importantã în religie ca ºi
credinþa au prevalat. Exemplarul deþinut de noi
reprezintã tomul I al traducerii în francezã a primei
lucrãri, tipãritã în 1694 la Pierre (Pieter) Rotterdam,
librar de pe Vygendam, Amsterdam. Lucrarea include o gravurã cu portretul autorului ºi o epistolã,
adresatã doctorului în medicinã Jean Winter, fost
deputat al provinciei Frisia, cu semnãtura autografã
a lui Bekker. Format 14,2 cm x 8 cm, dimensiune
bloc carte 13,8 cm x 7 cm, copertã piele-carton.
Pagini: [134], 378, [4].

Alexandru ªtefãnescu
Articol publicat în nr. 2/2015
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Poeþi târgoviºteni previzionari
ai Revoluþiei de la 1848
Capitalã ºi reºedinþã domneascã timp de peste trei
veacuri, Târgoviºtea a fost nu numai un important centru
politic, social-economic ci ºi unul cultural.
Aici s-a zãmislit prima carte tipãritã în Þara
Româneascã, tot aici au adãugat la tezaurul culturii
noastre valori inestimabile, cãrturari de seamã ai acelor
timpuri ca: Matei al Mirelor, Udriºte Nãsturel, Antim
Ivireanul, Stoica Ludescu, Radu Popescu, Constantin
Cantacuzino.
Continuând aceastã tradiþie, generaþia Vãcãreºtilor
pune bazele poeziei române premoderne lãsând prin
Ienãchiþã Vãcãrescu, testament generaþiilor urmãtoare:
Creºterea limbei româneºti/ª-a patriei cinstire.
În prima jumãtate a secolului al XIX-lea, Þãrile
Române trec prin puternice transformãri de ordin politic, social-economic, punându-se bazele unei noi
orânduiri, a celei capitaliste. Noua clasã a burgheziei în
ascensiune îºi fãcea tot mai mult simþitã prezenþa,
situându-se în fruntea luptei pentru abolirea relaþiilor
feudale, pregãtindu-se pentru a prelua puterea.
Aceste evenimente, creeazã o efervescenþã a celei
mai înaintate pãrþi din intelectualitatea româneascã, care
se angajeazã deschis pe calea susþinerii reformelor cu
caracter burghezo-democratic.
Idei patriotice ca: evocarea trecutului istoric,
dezvoltarea învãþãmântului ºi a teatrului în limba
naþionalã, idei cu puternic caracter militant, îºi fac loc
în operele unora dintre cei mai reprezentativi scriitori ai
generaþiei denumitã simbolic paºoptistã: Ion Heliade
Rãdulescu, Dimitrie Bolintineanu, Grigore Alexandrescu,
Vasile Alecsandri, Nicolae Bãlcescu, Cezar Bolliac,
Mihail Kogãlniceanu.
Un rol deosebit îl joacã în acest curent de luminare
ºi ridicare spiritualã a poporului reprezentanþii poeziei
târgoviºtene: Iancu Vãcãrescu, Ion Heliade Rãdulescu,
Vasile Cârlova ºi Grigore Alexandrescu.
Iancu Vãcãrescu, urmând tradiþia înaintaºilor sãi,
desfãºoarã o bogatã activitate pe tãrâm cultural, fiind
unul din promotorii deschiderii ºcolii de la Sf. Sava, a
lui Gheorghe Lazãr, militând pentru promovarea teatrului
în limba naþionalã, entuziasmul lui cu prilejul reprezentãrii
primei piese în limba românã (Hecuba jucatã pe scena
de la Ciºmeaua Roºie) traducându-se în versuri pline
de patriotism:
V-am dat teatru, vi-l pãziþi
Ca un lãcaº de muze;
Cu el curând veþi fi vestiþi
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Prin veºti departe duse.
În el nãravuri îndreptaþi
Daþi ascuþiri la minte
Podoabe limbii noastre daþi
Cu româneºti cuvinte
Colaboreazã cu Heliade, la crearea Societãþii
Filarmonice ºi a Asociaþiei literare, societãþi cu profund
caracter politic, militant, care au contribuit la pregãtirea
din punct de vedere ideologic a Revoluþiei de la 1848.
Poezia sa cuprinde numeroase accente de fierbinte
dragoste faþã de patrie, de încredere în viitorul sãu: La
pravila þãrii(scrisã în 1848) este semnificativã în acest
sens:
Ah! de-a putea-ne dobândi
ªi câte-avem pierdute!
Atunci ce duhuri n-ar gândi!
Ce guri ar mai fi mute?
Atunci s-acest Corb sãrman
Iar Acvilã s-ar face;
S-ori ce Român ar fi Roman
Mare-n rãzboi º-în pace
Poezia Bunavestire scrisã dupã Revoluþia de la
1821, sesizeazã profundele prefaceri prin care trece þara,
îndemnând pe contemporani sã iubeascã mãrirea de
români:
Iubiþi mãrirea de români, cinstiþi acest sfânt nume
ªi a-l cinsti îndatoraþi prin fapte mari prelume
Voi duh aveþi curând sã fiþi orice, puind silinþã
D-ostaºi, plugaºi ºi învãþaþi acum e trebuinþã 
Salutând reînfiinþarea miliþiei naþionale, în anul 1829
în Marºul românesc, Iancu Vãcãrescu este prin poezia
La Milcof, scrisã în 1830, unul din primii poeþi care
militeazã pentru unirea celor douã Þãri Române:
De unde-þi vine numele, pârâu fãrã putere,
Ce despãrþirea neamului tu îndrãzneºti a cere?
Milã-nceputu-þi, Milcof sec, de va sã-þi dobândeascã!
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Sfârºitu-þi va, lumea oftând, în veci sã te urascã
Despreþuire fraþii dau puteri-þi nensemnate!!
Cãci, despãrþit ori depãrtat, fratele e tot frate
Continuând tradiþia poeziei politice, angajate, ce
vibreazã la marile evenimente ale epocii, Vasile Cârlova,
talentat poet, considerat unul din primii poeþi moderni ai
literaturii române, dispãrut prematur, marcheazã prin
Ruinurile Târgoviºtei ºi Marºul oºtirii române,
începuturile poeziei patriotice ºi sociale, angajatã în
deviza, devenitã celebrã mai târziu, în timpul revoluþiei:
egalitate, dreptate, frãþie!.
În spiritul romantic al epocii, ruinele Târgoviºtei, ce
au strãlucit cândva într-o înaltã mãrire, oferã poetului
prilej de meditaþie, dar ºi de încredere:
Deci priviþi, ruin uri! cât voi vedea pãmânt,
Sã viu spre mângâiere, sã plâng p-acest mormânt,
Unde tiranul încã un pas n-a cutezat,
Cãci la vederea voastrã se simte spãimântat
Marºul oºtirii române este o poezie manifest,
militând pentru trezirea sentimentelor patriotice în inimile
tinere ale contemporanilor poetului:
Ce privire dulce mie! Steagul fâlfâie în vânt,
Armele lucesc, veriunde, slava iese din mormânt,
Tinerimea îndrãzneaþã,
Mândrã, falnicã, mãreaþã,
Uºor calcã pre pãmânt.
Arma iatã cã luceºte,
Slava iatã cã zâmbeºte,
Corbul iatã s-a-nãlþat!
Ion Heliade Rãdulescu, ca ºi Grigore Alexandrescu
de altfel, se alãturã acelora care smulg poezia
româneascã din convenþionalism dându-i culoare,
conþinut, formã de exprimare, modernizând-o. Pe bunã
dreptate numit de George Cãlinescu pãrintele literaturii
române, pentru a-i arãta meritele incontestabile pe
tãrâmul culturii, în dezvoltarea învãþãmântului ºi teatrului
în. limba românã, a activitãþii tipografice, el a fost cea
mai prestigioasã personalitate a culturii din prima
jumãtate a veacului trecut. Poezia sa, cu puternice
accente patriotice ºi moralizatoare, vine sã întregeascã
complexa-i personalitate. Poezii ca: Sonet, La anul
1830, Odã asupra aniversãrii de 2 septembrie 1829,
publicate pe foi volante, sunt pãtrunse de idei înaintate,
ca de exemplu cea a descrierii sugestive a rãzboiului,
prezentat ca un flagel, prima de altfel în poezia
româneascã:
Soarele tot deodatã risipind
roºu-n senin
Cu o groazã lumineazã locul
cel de cãrnuri plin,
ªi galbenã a sa razã strecurându-s-aici jos,
Desface râuri de sânge ochiului
cel fioros
Trupuri, arme sfãrâmate, coifuri,
steaguri, mãdulãri,
Grãmezi de morþi peste ele,
sub ele dupã-ntâmplãri
Din Cântarea dimineþii rãzbate ideea înãlþãrii spre

o nouã slavã strãmoºeascã, cea a unirii tuturor
elementelor progresiste pentru a clãdi un nou viitor:
Din slova strãmoºeascã
De am cãzut, ne nalþã;
De am uitat, unirea
Ce-i întãrea în toate,
Acum ne fã uniþi.
Sã ºtim c-avem dreptate,
Sã ºtim ce, cine suntem,
ª-aºa sã nu se uite
O naþie slãvitã
Ce-am fost ºi ce-om fi noi
Prin poezia sa Anul 1840 (publicatã în Dacia
literarã), Grigore Alexandrescu aduce cea mai valoroasã
contribuþie la promovarea în conºtiinþe a ideii cã omenirea
se aflã la o rãspântie a evoluþiei sale. Este de asemenea
o poezie manifest, care prevesteºte parcã desfãºurarea
evenimentelor de la 1848, având o nobilã încredere, întrun viitor mai bun:
A lumii temelie, se miºcã se clãteºte,
Vechile-i instituþii se ºterg
s-au ruginit.
Un duh fierbe în lume, ºi omul ce gândeºte
Aleargã cãtre tine, cãci vremea
a sosit
Tema romanticã a ruinelor e întâlnitã de asemenea
ºi la Grigore Alexandrescu, el transformând-o, dându-i
semnificaþii profund patriotice, prin meditaþia asupra
istoriei patriei, asupra propãºirii viitoare a naþiunii. Astfel
 Trecutul. La mãnãstirea Dealu, Adio. La Târgoviºte,
Umbra lui Mircea. La Cozia depãºesc meditaþia
contemplativã, în acelaºi decor romantic grefându-se
numeroase idei înaintate. De pildã, figura legendarului
Mircea, cea a Oltului, devin reprezentative pentru întreaga
istorie a neamului românesc pe aceste meleaguri:
Mircea! îmi rãspunde dealul; Mircea! Oltul repeteazã
Acest sunet, acest nume valurile-1 priimesc,
Unul altuia îl spune; Dunãrea se-nºtiinþeazã,
ª-ale ei spumate unde cãtre mare îl pornesc.
Sãrutare, umbrã veche! priimeºte-nchinãciune
De la fiii României care tu o ai cinstit:
Noi venim mirarea noastrã la mormântu-þi a depune;
Veacurile ce-nghit neamuri al tãu nume l-au mãrit
Prin ceea ce au creat mai bun, scriitorii
târgoviºteni din prima jumãtate a secolului al XIX-lea,
contribuie la triumful ideilor progresiste, la pregãtirea
din punct de vedere ideologic a Revoluþiei de la 1848,
alãturându-se celor care s-au fãcut exponenþii
idealurilor naþionale, demonstrând prin faptele lor cã:
revoluþia generalã fu ocazia, iar nu cauza revoluþiei
române. Cauza ei se pierde în zilele veacurilor.
Uneltitorii ei sunt optsprezece veacuri de trudã,
suferinþe ºi lucrare a poporului român asupra lui
însuºi aºa cum a caracterizat-o în mod strãlucit,
Nicolae Bãlcescu, unul din strategii ºi martirii ei.

Victor Petrescu
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Presa târgoviºteanã
la începutul secolului XX
Începutul secolului
XX gãseºte Târgoviºtea
într-o evidentã încercare
de redefinire a statutului
sãu urban atât în
domeniul economic ºi
social, cât ºi în cel cultural. De fapt, este un
proces care îºi are sorgintea, cu deosebire, în ultimul
deceniu al secolului precedent, acum înregistrând
acumulãri semnificative. Pe fond economic, oraºul era
mobilat cu zece fabrici de gaz, douã de spirt, zece
mori de apã, rafinãriile «Grigorescu» ºi «Bucºeneanu»
de la Colanu, care îºi procurau materia primã din dinamica
zonã periurbanã petroliferã ºi exportau benzinã prin
intermediul societãþii Steaua Românã ºi a firmei
Lowenbach & Co în Germania, Elveþia ºi Belgia, dar ºi în
Egipt, cât ºi un arsenal al armatei. Pe fond edilitar sunt
edificate palatele Prefecturii, Primãriei, Administraþiei
Financiare, se dã în circulaþie pitorescul bulevard Carol I,
care leagã ºi astãzi Gara Mare cu centrul oraºului, are
loc inaugurarea Sãlii de arme (actualul Cerc Militar), este
introdusã reþeaua electricã de iluminat public cu lãmpi tip
Washington executatã de firma germanã Fraþii Kepich.
Iar pe acest fond de dezvoltare, populaþia oraºului
depãºeºte, pânã în 1910, 10.000 de locuitori.
Pe eºicherul politic se manifestã, purtând bãtãlii - e
drept, nu de puþine ori caragialeºti -, organizaþiile partidelor
Naþional Liberal, Conservator, Conservator- Democrat ºi a
Partidei Þãrãneºti.
În domeniul învãþãmântului oraºul stãtea, în raport cu
populaþia ºi evoluþia sa economicã, destul de bine, existând
un liceu teoretic (gimnaziu) Ienãchiþã Vãcãrescu, ºi unul
militar Nicolae Filipescu, la Mãnãstirea Dealu, ambele
celebre încã de atunci, cât ºi ºcoli primare mixte sau de
bãieþi ºi fete, ºi una izraelitã.
În oraº funcþioneazã ºi câteva societãþi culturale ce
reuºesc sã atragã un numãr important de membri, cu
precãdere din rândul intelectualitãþii ºcolare, cum erau
Progresul, Târgoviºtea sau Pãstrarea ºi propãºirea
datinilor strãmoºeºti.
În mod firesc a crescut ºi necesitatea de informare
publicã prin mijlocirea unor publicaþii care-ºi este demn de
a fi remarcat acest fapt -, la acest început de secol, sunt
diversificate tipologic.
Astfel, apar gazete de informaþii generale: seria a treia
a Dãmboviþei, care, printr-un eufemism de conjuncturã,
este subtitratã Ziar politic independent, continuând, în
fond, tradiþia seriilor precedente, fluidizând spre cititori
informaþii cu caracter general economic, politic, social, cultural (este imprimatã la tipografia Vulturul a lui Ioan N.
Negoescu între 1 martie - 10 aprilie 1905); Curierul general (august - noiembrie 1906, la tipografia Dâmboviþa,
pentru început, apoi la tipografia Viitorul a lui Elie
Angelescu).
O altã categorie este aceea a publicaþiilor politice cum
a fost Credinþa, organ al organizaþiei dâmboviþene a
Partidului Conservator, care a apãrut între 3 februarie 1908
ºi 2 februarie 1914 cu o întrerupere între iulie 1908 ºi sfârºitul
anului 1913 (este imprimatã la tipografia Viitorul a lui
Elie Angelescu).
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Vor fi apãrut ºi publicaþii pentru tineret ºi elevi, dintre
care amintim Revista tinerimii dâmboviþene (în douã
serii: 1 februarie - noiembrie 1911 ºi sfârºitul anului 1912),
giratã de un comitet la primul numãr (imprimarea fiind
asiguratã la Tipografia Dâmboviþa, aparþinând companiei
Fl. Pârvulescu din Târgoviºte ºi Anuarul ªcolii
profesionale de fete gradul 1 Ion Fusea (1909 - 1915),
execuþia tipograficã fiind asiguratã de tipografia ºi legãtoria
lui Elie Angelescu.
Dar ºi publicaþiile didactico-pedagogice sunt ilustrate
de apariþia revistei Bibliografia didacticã românã (1915),
o efemeridã editatã de Librãria ªcoalelor a lui Elie
Angelescu, care, de altminteri, a ºi imprimat-o în propria tipografie.
ªi, tot în Târgoviºte, a mai apãrut publicaþia agrarã
România ruralã, revistã lunarã a administrativilor de plasã,
director fiindu-i Al. Popescu-Târgoviºte ºi secretar de
redacþie Titu St. Cãlinescu. La Târgoviºte apare între 1913
- octombrie 1915, mutându-se din acest an la Piteºti.
Desigur cã, primul deceniu ºi jumãtate nu a fost
aglomerat de publicaþii, comparativ cu ultimele decenii ale
secolului XIX, dar faþã de acea perioadã se observã o
structurare pe tipuri de presã, structurare izvorâtã din
evoluþia complexã a vieþii economice ºi sociale a fostei
capitale voievodale, revelându-se manifest dorinþa
târgoviºtenilor de a beneficia de informaþii cât mai
diversificate, dar ºi, funcþie de interese ºi profesiuni,
specializate, ceea ce pune în evidenþã un aspect deloc de
neglijat: apetitul pentru cunoaºtere. Târgoviºtenii simt la
începutul unui secol, bântuit de jocuri geopolitice acute,
care anunþã Marele Rãzboi, marcat ºi de schimbãri de
mentalitãþi, de afirmarea mai evidentã ºi mai profund
lucrativã a capitalismului românesc, cã, fãrã cunoaºterea
realitãþilor imediate, pot rãmâne în afara lumii.
Publicaþiile politice încearcã sã fie persuadante,
neducând lipsã de o retoricã încãpãþânându-se a fi
iconoclastã ºi justiþiarã, ca în cazul conservatoarei
,,Credinþa, care îºi dorea, ca program editorial, sã
dovedeascã cu fapta unde este ambiþia ºi deºertãciunea
ºi unde se gãseºte patriotismul ºi dorul de binele general,
unde este sinceritatea ºi ipocrizia.
În privinþa disjungerii tipologice se fãcuse începutul,
disjungere care, ulterior, pânã la cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial, se accentueazã pe mãsurã ce apar tot mai multe
publicaþii. Un început, deci, din punctul nostru de vedere,
deosebit de important.
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Centenarul liceului militar de la
Mãnãstirea Dealu (1912-2012)
Anul acesta se
împlinesc 100 de ani de
la înfiinþarea Liceului
Militar de la Mãnãstirea
Dealu de cãtre marele om politic Nicolae Filipescu, o
ºcoalã de referinþã a oºtirii române din perioada
interbelicã, care a contribuit din plin la procesul de
modernizare a armatei române.
Se cuvine sã precizãm cã au fost depuse eforturi
considerabile din partea lui Nicolae Filipescu (18621
1916) pentru înfiinþarea unui al treilea liceu militar din
2
þarã , în afara celui de la Iaºi (1872) ºi al celui de la
Craiova (1881), care sã dea României un nou sistem de
învãþãmânt, mãreþ ºi ideal, un învãþãmânt raþionalnaþionalist, în plinã naturã, departe de zgomotul ºi
atracþia centrelor populate, pe prima creastã din stânga
Ialomiþei, în mijloc de pãdure, lângã ctitoria lui Radu cel
Mare, unde doarme somnul de veci capul lui Mihai
Viteazul,  pentru ca în sufletele elevilor, viitori ofiþeri,
3
sã stea pururea vie amintirea viteazului voievod .
În aceste condiþii, ca sã poatã înfãptui aceastã
4
ºcoalã de elitã , reprezentantul desãvârºit al neamului
românesc - cum îl numea Delavrancea - Nicolae
Filipescu, însoþit de cãpitanul Gheorghe Stãnculescu scriitor militar sub pseudonimul SUER - au vizitat în
Franþa LEcole de la Roches, ªcoala Eton din Anglia,
ªcoala Haupt Kadetten din Germania, iar colonelul
Lupescu a inspectat, la îndemnul lui Nicolae Filipescu,
ªcoala de cadeþi de la Groslichterfeele, cea mai bunã
ºcoalã militarã din Germania, pusã sub înaltul patronaj
al împãratului Wilhem I, ªcoala de la Roches din Franþa
a lui Charles Desmaulins, ªcoala de la Abbotsholme ºi
ªcoala de la Bedales din Anglia. Dupã multe pelegrinãri
efectuate atât în þarã cât ºi în strãinãtate, Nicolae
Filipescu, marele faur ºi semãnãtor de idei, un adevãrat
atlet al culturii, însoþit de cel mai devotat colaborator al
sãu, maiorul Marcel Olteanu, dar ºi de bunul sãu prieten,
scriitorul Barbu ªtefãnescu Delavrancea, a luat
hotãrârea irevocabilã de a înfiinþa liceul militar la
Mãnãstirea Dealu, o ºcoalã nouã, a cãrei temelie o
exprima în ºase cuvinte: Oameni de caracter, oameni
5
de acþiune . De asemenea, fiind însãrcinat prin decizia
ministerialã nr. 169 din 20 aprilie 1912 cu organizarea,
instalarea ºi funcþionarea noii ºcoli, Nicolae Filipescu,
6
apãrãtorul entuziast al idealului nostru naþional , a
propus noului ministru de rãzboi, generalul de divizie
Ion Argetoianu, sã fie expropriate, conform articolului
78, alineatul 2 din legea de expropriere, ºi câteva terenuri
situate pe teritoriul comunei Viforâta, judeþul Dâmboviþa,
pe ºoseaua judeþeanã Târgoviºte-Ploieºti. Astfel, se
declarau de utilitate publicã pentru efectuarea de lucrãri

militare, terenurile care se învecinau la sud cu proprietãþile
locuitorilor Amuza Pascale, ªtefan Goglea, Costache
Domnescu ºi Cârstea Voicilã, la vest cu proprietatea
lui Nae Dorobanþu ºi a locotenentului Alexandru
Predescu, la nord cu ºoseaua Grajduri-Viforâta ºi
proprietatea statului, iar la est cu ºoseaua judeþeanã
Târgoviºte-Ploieºti, cu proprietatea judeþului ºi via
Andronescu, precum ºi terenul situat pe ºoseaua
judeþeanã Târgoviºte-Ploieºti, învecinându-se la sud cu
proprietatea locuitorilor din Ciuturoaia, la vest cu
terenurile locuitorilor din mahalaua de sus ºi ºoseaua
Târgoviºte-Ploieºti, la nord cu viile din Ciuturoaia ºi la
est cu terenurile lui Scarlat Constantin, Dr. Fusea ºi
Biserica Sf. Vineri . Concluzionând, prin înaltul Decret
nr. 2393 din 18 aprilie 1912 se preciza cã: aceste
terenuri sunt necesare liceului militar modern ce se
construieºte la Mãnãstirea Dealului din acest judeþ. Un
asemenea liceu este destinat ca, pe lângã partea
instructivã ºi educativã a noilor ofiþeri, sã se dezvolte
mai ales vigoarea fizicã prin tot felul de sporturi ºi
exerciþii, permiþându-le astfel sã avem în viitor ofiþeri
destoinici sub toate raporturile, cari sã suporte greutãþile
carierei militare mai cu deosebire în timp de rãzboi ºi,
pentru aceste motive, asemenea lucrãri militare
8
trebuiesc socotite ca fãcute în interesul apãrãrii þãrii .
ªi tot din comuna Viforâta, urma sã cedeze gratuit
Prefectura Dâmboviþa cãtre Ministerul de Rãzboi clãdirile
din localitatea Grajdurile, de pe ºoseaua TârgoviºtePloieºti, în care se gãsea un escadron de Roºiori din
9
Regimentul 10 Roºiori , iar maiorul în rezervã
Poenãreanu Ioan oferea gratis Ministerului de Rãzboi
terenul situat lângã podul C.F. Mihai Bravu, râul Ialomiþa
ºi marginea ºoselei ce duce spre Mãnãstirea Dealu, pe
care se gãsea casa puþului ce deservea alimentarea cu
apã a liceului militar. Pentru buna organizare ºi funcþionare
a liceului, a fost proiectatã o uzinã electricã pentru curent
continuu, dar ºi o centralã termicã necesarã deservirii cu
aburi a caloriferelor instalate în complexul de clãdiri ce
alcãtuiau aºezãmântul militar de la Dealu.
Astfel, dupã ce au fost terminate toate pregãtirile,
generalul de divizie Ion Argetoianu, noul ministru de rãzboi
- Nicolae Filipescu demisionase la sfârºitul lunii martie
1912 - a înaintat raportul nr. 418 din 1 Iunie 1912 regelui
Carol I, prin care solicita aprobarea pentru înfiinþarea Liceului
Militar de la Mãnãstirea Dealu ce va avea menirea de a
pregãti elemente sãnãtoase, solid educate ºi bine instruite
pentru ºcoalele militare, dupã procedeele noi din Germania
ºi Anglia, unde tinerii sunt educaþi în ºcoale instalate la
þarã, în aer curat ºi prevãzute cu toate mijloacele pentru
12
dezvoltarea lor fizicã, moralã ºi intelectualã , pentru ca
viitorii ofiþeri sã devinã mai destoinici, sã suporte greutãþile
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carierei militare în timp de rãzboi . Locul ales pe dealul
care se înalþã ca un zid de apãrare al cetãþii domneºti a
Târgoviºtei, beneficia de douã importante situaþii favorabile:
1) se afla în mijlocul naturii, departe de atmosfera
bolnãvicioasã ºi viciatã a centrelor mari poluate, 2) în
biserica ctitoritã de Radu cel Mare, se afla relicva sfântã a
unitãþii noastre naþionale . Astfel, în Anul mântuirii 1912
luna Iunie în 4 zile, în zilele Maiestãþii Sale Carol I, prea
înãlþatul domn ºi Rege al României, moºtenitor al tronului
fiind Alteþa Sa Regalã Principele Ferdinand al României,
Inspector General al Armatei, General de corp de armatã,
Preºedinte al Consiliului de Miniºtri fiind domnul Titu
Maiorescu, iar ministru de rãzboi, generalul de divizie Ion
Argetoianu... pusu-sa piatra de temelie a acestui
aºezãmânt de învãþãturã ºi creºtere ostãºeascã, care va
purta numele de Liceul Militar Mãnãstirea Dealu, înfiinþat
din îndemnul ºi prin stãruinþa Domnului Nicolae Filipescu,
fost Ministru de Rãzboiu, Director onorific al acestui
15
aºezãmânt . La istoricul eveniment au luat parte miniºtri,
senatori ºi deputaþi ai judeþului Dâmboviþa, Cãpeteniile
Oastei Þinutului, Domnul Prefect ºi reprezentanþii clerului
ºi Administraþiei judeþului Dâmboviþa ºi comunei Târgoviºte,
Comandantul ºi Profesorii Liceului, Direcþiunea Geniului
ºi Direcþiunea ºcoalelor militare din Ministerul de Rãzboi,
însãrcinate cu clãdirea ºi alcãtuirea acestui aºezãmânt,
dupã planurile arhitectului A. Reiss din Ministerul de
16
Rãzboi ºi a inginerului Carol Blaimayer care s-a ocupat
de executarea instalaþiilor de apã a Liceului Militar de la
17
Mãnãstirea Dealu .
În afara Principelui Ferdinand, au mai participat la
punerea pietrei fundamentale urmãtoarele personalitãþi
ale vremii: general Ion Argetoianu - ministru de Rãzboi,
Nicolae Filipescu - senator, C.C. Arion - ministru de
interne ºi ad-interim la Instrucþie ºi Culturã, I. Grigorescu
- ministrul Agriculturii, general G.C. Vulcãnescu
Constantin - Brigada 6 Infanterie, generalii Boteanu ºi
Cotescu, colonel ªtefãnescu - Directorul Geniului,
locotenent colonel Nicolae Portocalã - comandantul
ªcolii de Cavalerie, colonel Al. I. Lupescu, locotenenþii
colonei Ioan S. Florescu, Anastasiu, Gheorghe
Vlãdescu, maiorii V. Ionescu, Marcel Olteanu - viitorul
prim comandant al liceului (1912-1918), Camil Olteanu
- comandantul readucerii capului voievodului(19201921), apoi autoritãþile locale: Lahovari, G.D. Davidescu
ºi Al. Popescu. Din referatul nr. 477 din 7 iunie 1912,
înaintat de directorul superior al ºcolilor militare, colonelul
Alexandru Lupescu, aflãm ºi despre suma cheltuitã cu
ocazia punerii pietrei fundamentale a liceului nou creat
la Mãnãstirea Dealu: 1896 lei, care urmau sã se
plãteascã din fondul Trezoreriei de 25.000.000 lei aprobat
prin înaltul Decret 1372 din 1911, din suma datã prin
jurnalul Consiliului de Miniºtri nr.419/1911, modificat prin
18
jurnalul nr. 554/1912 .
Meritã citate câteva fragmente din discursul strãlucit
þinut de Nicolae Filipescu la întemeierea noului
aºezãmânt la 4 iunie 1912, considerat  Testamentul
de la Dealu: Punând temelia acestei ºcoale, cred cã
înzestrãm armata cu o instituþie de folos ºi cã prin ea
armata aduce ºi o contribuþie activitãþii culturale a þarei.
Oºtirea dobândeºte nu numai al doilea liceu, ci un liceu
nou... ªcoala aceasta primeºte elevi fãrã deosebire de
origine militarã sau civilã, se va sili sã-i îndrepte spre
cariera armelor. Pe de altã parte, armata brãzdeazã o
13
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cale nouã în învãþãmânt, înfiinþând departe de orice centru
urban, o ºcoalã de energie, întemeiatã pe metode noi,
cu concursul unor profesori uniþi într-un ideal comun...
De aceea, nu meditaþia în clasã la ora fixã sub cârma
amorþitoare a pedagogului, ci oricând ºi oriunde prin
pajiºtile înflorite, în veselia jocurilor de voinicie, care dau
îndrãznealã iniþiativã ºi spirit de deciziune... În acest
cuib de ºoimi, adumbrit de zidurile sfântului locaº
întemeiat de cucernicia Radului Vodã ºi împresurat de
eroicele amintiri ale Viteazului Voevod însufleþeascã-se
pentru vitejie, generaþii de voinici, de lei paralei ca cei
din poveºti, crescuþi aci în frica lui Dumnezeu, dar numai
19
a lui Dumnezeu . Totodatã, binecunoscutul crez al
omului care respira patriotismul dupã o sintagmã a
timpului: þie scumpã þarã, puterea mea de muncã ºi
puterea mea de iubire20, ºi l-a realizat odatã în plus, ºi
prin înfiinþarea Liceului Militar de la Mãnãstirea Dealu.
Pentru buna funcþionare a noii instituþii militare create, a fost aprobat la Castelul Peleº de cãtre regele
Carol I, prin înaltul Decret nr. 3056 din 9 iunie 1912, ºi
publicat în Monitorul Oastei nr. 29 din iunie 1912,
Regulamentul Liceului Militar de la Mãnãstirea Dealu,
care, în capitolul Scopul ªcolii, preciza la art. 1: Liceul
militar de la Mãnãstirea Dealului este destinat a forma
elemente de valoare pentru ºcoalele militare pregãtitoare,
dând tinerilor o educaþie militarã aleasã, cum ºi o
instrucþiune egalã cu aceea pe care o capãtã în ºcoalele
secundare ale Ministerului de instrucþiune ºi culte21.
Comanda ºcolii militare a fost încredinþatã maiorului
Marcel Olteanu, iar direcþia de studii domnului Nicolae
Bãnescu, în timp ce profesorii ºi ofiþerii urmau a fi
selecþionaþi personal de Nicolae Filipescu, care prin
intermediul legaþiei române de la Berlin l-a selectat ca
profesor de limba germanã ºi educator, pe locotenentul
prusac Hans von Platen. Odatã stabilit regulamentul de
funcþionare a liceului militar de la Mãnãstirea Dealu, a
fost proiectatã uniforma ºcolii, dupã modelul celei din
ªcoala fiilor de aristocraþi Theresianum din Viena, de
cãtre pictorul francez James Scott, cel care a fost
însãrcinat de revista LIllustration sã asiste la rãzboiul
23
din Balcani din 1912-1913 .
Sistemul Liceului Militar  Nicolae Filipescu de la
24
Mãnãstirea Dealu (1912-1940) a pãrut în epocã ca un
dar ceresc, care, deºi nu fãrã cusur, a reprezentat totuºi
25
un adevãrat generator de elite al societãþii româneºti ,
ºi care, în cele 33 de promoþii ce însumau 1500 de
absolvenþi, a dat posteritãþii nume precum: Octav Dessila
(scriitor), Marcel Romanescu (scriitor), Zapan C. Gheorghe
(profesor la Universitatea din Bucureºti: Psihologie
experimentalã ºi aplicatã), Carafoli Elie (academician
aromân din Salonic ce a dat numele Profilelor Carafoli,
Preºedinte al Federaþiei Internaþionale de Astronauticã
între anii 19681970), Petre Pandrea (scriitor), Radu
Tudoran (Bogza Nicolae, scriitor), Nicolae Ciorãnescu
(Rector la Universitatea Politehnicã din Bucureºti), Zapan
Grigore (aghiotant regal, specializat la Paris în
matematicã aeronauticã, cavaler al ordinului Mihai
Viteazul), Constantin Condureanu (profesor universitar la
Houston-U.S.A.), Mihai, Mare Voievod de Alba lulia, rege
al României între 1940-1947, Victor Rebenciuc (actor),
Florin Sacerdoþeanu (medic, directorul spitalului Dr. Ana
Aslan), Stãnescu Silviu (inginer hidrolog, autorul
proiectului sistemului hidrologic al Columbiei), ªtefan de
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Austria, fiul arhiducesei Ileana (maica Alexandra), fiica
regelui Ferdinand ºi a reginei Maria etc.
Astãzi, pe peretele turnului clopotniþã ridicat de
Gheorghe Bibescu din afara incintei bisericii de la
Mãnãstirea Dealu, acolo unde în anii de supremã crizã
ai Primului Rãzboi Mondial, mãnãstirenii elevi ai liceului
militar de la Dealu prestau serviciul de gardã lângã
relicva sfântã a poporului român greu încercat, ºi sub
privirile adumbrite ale bustului de bronz al lui Mihai
Viteazul, ridicat prin mãiestria sculptorului Teodor
26
Panait la 18 august 1976 , stã scris pe o placã de
marmurã pentru eternitate: Aici a funcþionat între anii
1912-1946 ªcoala de elitã a þãrii, liceul militar de la
Mãnãstirea Dealu înfiinþat de marele patriot ºi om politic Nicolae Filipescu.
NOTE

1. Nicolae Filipescu este descendentul unei strãvechi
familii de comþi ai imperiului, citaþi în Transilvania încã
din secolul XIV, unde stãpâneau muntele Arif, în Fãgãraº.
Se pare cã un strãbunic de-al sãu ar fi trecut cu Radu
Negru în Þara Româneascã, unde a înfiinþat familia
Filipescu. A studiat Dreptul la Paris. Revenind în þarã, în
1885, a înfiinþat ziarul Epoca, a fost primar al Capitalei
(1893-1895), deputat conservator între anii 1888-1911,
senator între 1911-1916, ministru la Domenii ºi
Agriculturã (1900-1901 ºi 19121913), ministru de rãzboi
(1910-1912), ziarist, scriitor, orator de marcã, preºedinte
al Partidului Conservator ºi a condus lupta pentru intrarea
în rãzboiul de întregire (1916) alãturi de Antantã. Moare
la 30 septembrie 1916 rãpus de boalã, la câteva zile
dupã dezastrul de la Turtucaia, marelui român, grãbindui-se sfârºitul ºi din cauza lipsei unui plan de apãrare
împotriva atacului germano-bulgar. Vezi: Nicolae Polizu
- Micºuneºti, Nicolae Filipescu. Însemnãri 19141916,
Bucureºti, 1937, p.276.
2. La Mãnãstirea Dealu mai funcþionaserã ªcoala
divizionarã de ofiþeri (1879-1883), condusã de cãpitanul
Alexandru Anghelescu, de unde avea sã iasã ca ºef al
primei promoþii, viitorul mareºal Alexandru Averescu, ºi
ªcoala copiilor de trupã (1902-1912), condusã de
cãpitanul Hergot ºi ulterior de locotenentul Moºoiu.
3. Mihai Oproiu, Târgoviºte, douã decenii de democraþie
(1918-1938), Târgoviºte, 2005, p.308.
4. Mihaela Oproiu, Mihai Oproiu, Cum s-a hotãrât sã se
facã liceul militar Nicolae Filipescu de la Mãnãstirea
Dealu, în: Spicuiri din presa interbelicã dâmboviþeanã,
Târgoviºte, 2007, p.75-77.
5. Ion Benone Petrescu, Liceul militar Nicolae Filipescu
de la Mãnãstirea Dealu 1912-1940 (1948), Târgoviºte,
2002, p. 8.
6. I.G. Duca, Portrete ºi amintiri, Ediþia a V-a, Bucureºti,
1990, p. 95.
7. Arhivele Ministerului Apãrãrii Naþionale - Centrul de
Pãstrare ºi Studierea Arhivelor Militare Piteºti Radu
Rosetti  (în continuare, A.M.Ap.N. - C.P.S.A.M.P.), fond
Registrul istoric al Liceului Militar Nicolae Filipescu de
la Mãnãstirea Dealu. De la înfiinþarea sa ºi pânã în 1940,
dosar nr. 2572, f. 5-6.
8. Serviciul Judeþean al Arhivelor Naþionale Dâmboviþa
(continuare, S.J.A.N. Dâmboviþa), fond Liceul Militar
Mãnãstirea Dealu, dosar 1/1911-1933, f.15.
9. Ibidem, f.22.

10. Ibidem, f.82.
11. Ion Benone Petrescu, Liceul militar..., p.18.
12. Pr. Dr. Constantin Niþescu, Mãnãstirea Dealu ºi Liceul
Militar Nicolae Filipescu, Tipografia  Viitorul Petre G.
Popescu, Târgoviºte, 1932, p.59.
13. Ion Benone Petrescu, Liceul militar..., p.8.
14. Marin Gr. Nãstase, Destinul unui militar, Bucureºti,
2004, p.27; Pr. Dr. Constantin Niþescu, op. cit., p.85.
15. A.M.Ap.N. - C.P.S.A.M.P., op. cit., f.11; Neculai I. StaicuBuciumeni, Colegiul Naþional Nicolae Filipescu, Galaþi,
2006, p.4; Pr. Dr. Constantin Niþescu, op. cit., p.62.
16. Ibidem.
17. S.J.A.N. Dâmboviþa, fond Primãria oraºului Târgoviºte,
dosar 86/1912-1913, f.1.
18. A.M.Ap.N. - C.P.S.A.M.P., op. cit., f. 12v.
19. A.M.Ap.N. - C.P.S.A.M.P., op. cit., f.12-12v; Ion Benone
Petrescu, Liceul militar..., p.6-7; Pr. Dr. Constantin
Niþescu, op. cit., p.70-74.
20. Nicolae Filipescu, Pentru România Mare. Cuvântãri
din Rãzboiu 1914-1916, Biblioteca Neamului,
Bucureºti, 1925, p.4
21. Neculai I. Staicu Buciumeni, op. cit., p. 5; Ion Benone
Petrescu, Liceul militar..., p. 50.
22. A.M.Ap.N. - C.P.S.A.M.P., op. cit.,f. 13.
23. Idem, f. 14.
24. Numele liceului militar întemeiat în 1912 a fost
schimbat din Mãnãstirea Dealu în Nicolae Filipescu,
pe baza raportului din 29 noiembrie 1928 ºi a înaltului
Decret Regal nr. 8302, semnat de ministrul de rãzboi,
general de divizie Henri Cihoski. Solemnitatea schimbãrii
denumirii liceului s-a desfãºurat în ziua de 27 ianuarie
1929, cu participarea urmãtoarelor personalitãþi: general de divizie, Henri Cihoski, ministru de Rãzboi; doamna
Maria Filipescu, vãduva fondatorului liceului; doamna ºi
domnul Grigore Filipescu, fiul fondatorului; doamnele O
Kelley ºi Emanuel Moscu; general de divizie Marcel
Olteanu, primul comandant al liceului; general Mihail
Ionescu, inspectorul învãþãmântului militar; general
Stambulescu, comandantul Diviziei 13 Infanterie; general Caracaº, comandantul Brigãzii 13 Infanterie; general Petre Bucicã, fost comandant al liceului; colonel
Dobriceanu, comandantul liceului militar Tg. Mureº; colonel Stancor, comandantul liceului militar de la Chiºinãu;
colonel Gerota, comandantul liceului militar de la Craiova;
colonel Pastia, comandantul liceului militar de la
Cernãuþi; colonel Ioan Demetrescu, din Direcþia
învãþãmântului militar; colonel Davidescu, comandantul
liceului militar de la laºi; colonel Trandafirescu,
comandantul ªcolii Militare de Cavalerie de la Târgoviºte;
colonel Filitti, comandantul regimentului de escortã
Regalã. Vezi: A.M.Ap.N. - C.P.S.A.M.P., op. cit., f. 39v-40.
25. Nicholas Georgescu-Roegen, Omul ºi opera, Colecþia
Bibliotecii Bãncii Naþionale, Bucureºti, 1996, p. 29.
26. Emilian Malciu, Trei sute ºaptezeci de ani de la moartea
lui Mihai Viteazul. Sub bolta Mãnãstirii Dealu, în Archiva
Valahica. Studii ºi materiale de istorie ºi istorie a culturii,
Târgoviºte, VIII, 1976, p.442; Gabriel Mihãescu, Eugen
Fruchter, Constantin Manolescu, Târgoviºte, ghid de
turism, Sibiu, 1982, p.97; Nicolae Roboiu, Sorin Enescu,
ªoimii de la Mãnãstirea Dealu, Bucureºti, 1993, p.24.
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Unele observaþii asupra Academiei
Domneºti Brâncoveneºti

O creaþie strãlucitã a epocii brâncoveneºti a
constituit-o Academia Domneascã, adãpostitã în
clãdirile Mãnãstirii Sf. Sava din Bucureºti.
În legãturã cu ea s-au ridicat mai multe
probleme, impuse de dinamica sa. În cazul de faþã,
mã voi opri asupra a trei dintre ele: data întemeierii;
apariþia ºi caracterul Spitalului Colþea ºi, în fine,
biblioteca Academiei. În ceea ce priveºte data
întemeierii Academiei, ea este clarã. Într-un
manuscris miscelaneu grec, folosit de profesorul
Sevastos Kiminites, spudeul Mihail nota pe
marginea unei file cã am parcurs dupã putinþã
terminând Versurile de Aur ale lui Pitagora, cu
ajutorul lui Dumnezeu, cu prea înþeleptul nostru
profesor kir Sevastos, în anul 1683, luna au1
gust, 28 (subl. ns.) .
Precizarea numelui spudeului, a datei, a locului
unde se gãsea manuscrisul miscelaneu, urmãrirea
biografiei lui Sevastos Kiminites, care atunci
pendula între Bucureºti ºi Trebizonda2, oraºul sãu
natal, pledeazã pentru existenþa atunci, în anul
1683, a Academiei Domneºti brâncoveneºti. Nota
de pe miscelaneul grec, coroboratã cu programa
de învãþãmânt unde se aratã cã scrierile lui
Pitagora se studiau în anul II, mã determinã sã
susþin cã Academia data din 1680-813. Teza
existenþei Academiei din anul 16804 este susþinutã
ºi de alte documente.
În anul 1686 domnul cãrturar ªerban vodã
Cantacuzino (22 noiembrie 1678-28 octombrie
1688) a scris prietenului sãu, profesorul Ion Cariofil,
de la înalta ªcoalã a Patriarhiei din Istanbul,
rugându-l sã-i trimitã un profesor bun pentru fiul
sãu Gheorghe-Iorgache-Iordachi. ªi-a motivat
cererea scriind cã profesorul de la înalta ºcoalã
5
domneascã nu-l satisfãcea .
În anul 1689, în luna iunie, profesorul Sevastos
Kiminites i-a scris spãtarului Mihai Cantacuzino,
arãtându-i cã nu sunt suficienþi numai banii pentru
salariile profesorilor din Academie. Înalta ºcoalã
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impunea mult mai multe cheltuieli . În fine, acelaºi
erudit grec, în luna decembrie din anul 1688, a
rostit un enkomion cu ocazia ceremoniei de
încoronare a lui Constantin vodã Brâncoveanu. Cu
acel prilej, alãturi de laudele aduse noului domn, a
fost elogiat ºi recent decedatul ªerban vodã
Cantacuzino, care, printre altele, a fost pomenit
7
pentru cã înfiinþase Academia Domneascã .
Toate aceste elemente documentare susþin
teza cã Academia Domneascã din Bucureºti a
fost creatã din porunca lui ªerban vodã
Cantacuzino, la începutul domniei sale, adicã în
anul 1679 sau în 1680. La începuturile ei, firesc,
a fost o înaltã ºcoalã domneascã, unde au predat
Ghermanos Locros - fost mitropolit al Nyssei
(retorica, poetica, logica), dascãlul Panaiotis
(gramatica) urmat de Zacharias. Apoi, din 1685
între profesori ºi-a înscris numele ºi Ieremia
Cacavela, urmat de Ioan Molybdos Comnen
(ºtiinþele fizico-matematice).
Aºadar se înlãturã de la sine data de 1694,
propusã ºi susþinutã pe temeiuri logice8. Constantin
vodã Brâncoveanu a continuat în mod eficace sã
încurajeze ºi sã dezvolte darul lãsat moºtenire lui
de ªerban vodã Cantacuzino. În anul 1704, în ziua
de 4 decembrie, un alt unchi al lui, vel spãtarul Mihai
Cantacuzino a târnosit biserica Mãnãstirii Colþea.
Deºi domnul nu a participat la ceremonie, datoritã
rupturii cu unchii sãi Cantacuzini, a acceptat ca
spitalul din interiorul noii mãnãstiri sã funcþioneze
în scopuri didactice. În complexul Mãnãstirii Colþea,
pentru spital au fost rezervate douã corpuri de
clãdire, un paraclis ºi o serie de dependinþe. Acolo
erau 24 paturi pentru bolnavi.
Concepþia de organizare a spitalului a fost
ultramodernã, dupã modelul Ospedale di San
Lazzaro e Mendicanti din Veneþia. În noul spital,
bolnavul era investigat, diagnosticat, internat,
tratat, ameliorat sau vindecat, externat. Deci se
6
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pãrãsea vechea concepþie azilarã, prin care cel
suferind era internat într-o bolniþã, aºa cum era
cea de pe lângã Mãnãstirea Cozia. Acolo,
bolnavul era uitat de familie pânã când pleca spre
altã lume.
Între organizatorii spitalului în spirit ultramodern au fost medici ca Iacob Pylarino, Ion Molybdos
Comnen, contele italian Bartolomeo Ferrati etc.
Cum învãþãmântul, în special cel superior, se fãcea
în limba românã ºi în limba greacã ºi în cazul
spitalului s-au folosit aceste douã limbi.
Pentru învãþãmântul superior nu se putea
concepe o dezvoltare fãrã manuale ºi cãrþi.
Acestea au apãrut din prima etapã de existenþã a
înaltei ºcoli.
Încã din anii domniei lui ªerban vodã
Cantacuzino au apãrut manuale ca acel miscelaneu
grec adnotat de spudeul Mihail. Era o noutate în
sud-estul Europei. Spre deosebire de cartea
scumpã, legatã în piele costisitoare, metal ºi lemn,
manualul era îmbrãcat în pânzã ieftinã ºi rareori în
pergament. Aceasta-l fãcea sã fie mai accesibil ºi
uºor de purtat. Tirajul era adaptat nevoilor
didactice. Litera era de obicei mai mare, uºor de
citit, ilustraþia lipsea sau se rezuma la strictul
necesar pentru susþinerea textului. Ca o noutate
pentru spudei, în text au fost introduse prescurtãri.
În vederea înþelegerii mai uºoare s-au folosit liste
de abrevieri. În fine, manualele au avut, tot ca
noutate, table de materii, ceea ce fãcea gãsirea
rapidã a ceea ce se cãuta în interiorul lor.
Dimensiunile manualelor, de obicei, erau mici.
Puteau intra într-un buzunar de unde erau uºor
scos la nevoie, pentru a fi consultate.
Astfel, manualul ieftin, uºor accesibil spudeilor
ºi profesorilor, devenea un instrument de lucru,
înlocuind cartea ºi manuscrisul, ades considerate
obiecte de lux9.
Între manualele scrise la Academia
Domneascã pot aminti cã, în 1697 a apãrut,
postum, cel al profesorului Ion Cariofil, fost director al înaltei ªcoli a Patriarhiei Oecumenice. El a
avut titlul Enkiridion (Manual despre unele
întrebãri ºi dezlegarea lor). Era un text care
încerca sã lãmureascã unele probleme viu
discutate ºi disputate între clericii ortodocºi. Era
un rãspuns la problema neoaristotelismului,
ridicatã de stolnicul Constantin Cantacuzino.
Pentru Ion Cariofil s-a pus problema
transsubstanþierii, a transformãrii trupului ºi
sângelui domnului în pâine ºi vin. Ion Cariofil, care
fusese acuzat de clericii conservatori cã neagã
transsubstanþierea, a demonstrat cã el este

exclusiv împotriva folosirii greºite a terminologiei.
Apoi a abordat tema raportului între preºtiinþa
divinã ºi liberul arbitru. A fost net în favoarea
preºtiinþei divine.
Apoi a apãrut un manual scris de Sevastos
Kiminites ºi stolnicul Constantin Cantacuzino. În el
au fost incluse ºi pasaje din opera postumã a lui
Ion Cariofil. Pentru tipãrire, autorii au fost sprijiniþi
bãneºte de domnul Constantin vodã Brâncoveanu,
ca urmare manualul a fost imprimat la Sangov de
Antim Ivireanul în 1699-1700. Prin conþinutul sãu,
manualul a trezit nemulþumirea clerului ortodox conservator. Imediat, fruntaºul acestuia, patriarhul
Ierusalimului Dosithei Nottaras, i-a scris domnului
Constantin vodã Brâncoveanu cã legile (creºtine)
nu s-au întocmit pe munþii Þãrii Româneºti, nici de
domnii Þãrii Româneºti, ci în Constantinopol de
10
cãtre împãraþi ºi sinoade .
În fine, doresc sã mai amintesc cã în anul 1710,
noul director al Academiei Domneºti, profesorul
Marcu Prophiropoulos din Cipru a tradus pentru
spudei ºi a pus în circulaþie un manual conþinând o
parte a Versurilor de Aur ale lui Pitagora. Manualul
a circulat în întreaga lume ortodoxã. În anul 1843
a fost descoperit ºi publicat un exemplar al
acestuia, care ajunsese la Atena11.
Alãturi de manuale, Academia Domneascã a
fost înzestratã cu cãrþi. Ariadna CamarianoCioran a crezut cã s-a ridicat o bibliotecã pentru
adãpostirea cãrþilor Academiei. Nepoata lui
Demostene Russo s-a înºelat. Corespondenþa
domnului cu patriarhul Hrisant Nottaras din 4
februarie 1709 aratã cã nu se puteau continua
lucrãrile la casa cãrþii din incinta Academiei
deoarece ciuma a oprit de vara trecutã slujba
ce mai este la Sf. Sava ºi la ºcoalã ºi pânã ce
slujba aceasta nu se va isprãvi, nu se poate
începe (subsl.ns.) cu tipografia ºi biblioteca
12
(subl.ns.).
La un an mai târziu, ispravnicul lucrãrilor Radu
Dudescu de la Sf. Sava îi comunica patriarhului:
În ce priveºte materia bibliotecii (subsl.ns.)...
nãdãjduim în Dumnezeu ca în primãvara urmãtoare
sã ia sfârºit13.
Din pãcate, evenimentele tragice care au
pecetluit ultimii ani ai domniei lui Brâncoveanu,
au împiedicat sã se ducã la bun sfârºit munca
de ridicare a clãdirii Bibliotecii ºi tipografiei
Academiei, aºa cum fusese prevãzut în gramata
patriarhalã. În orice caz, este demnã de apreciat
intenþia de a fi creatã o tipografie specialã,
proprie, pentru necesitãþile Academiei - pentru
multiplicarea manualelor.
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Cu toate cã nu a existat o bibliotecã specialã
pentru depozitarea cãrþilor, în Academie, desigur,
au fost nenumãrate tipãrituri ºi manuscrise pentru
spudei ºi profesori. Ele au fost donate de domnul
Constantin vodã Brâncoveanu, de cãtre unchiul sãu
- stolnicul, deºi între cei doi raporturile erau reci.
S-a creat atunci, astfel, o bibliotecã didacticã, poate
prima ºi cea mai bunã din sud-estul Europei.
Existenþa cãrþilor numeroase în Academie este
doveditã ºi de faptul cã în anii 1713-1714 Nicollo
da Porta, secretarul ºi bibliotecarul stolnicului, a
fost trimis la Academia de la Sf. Sava pentru
aranjarea bibliotecii. El a fost ajutat de profesorul
Marcos Porphyropoulos din Cipru care era ºi director al Academiei. Cãrþile au fost aranjate în rafturi
þinându-se seama de domeniu, de specialitate ºi
de dimensiunile fiecãreia. Atunci s-au scris cu cifre
ºi litere greceºti pe cotor numerele de inventar ºi
indicativul fiecãrei cãrþi.
Dar imediat dupã mazilirea lui Constantin vodã
Brâncoveanu, biblioteca Academiei Domneºti
brâncoveneºti, în bunã mãsurã a fost spulberatã.
Aceastã acþiune anticulturalã s-a datorat
otomanilor, armatelor austriace care temporar au
ocupat Bucureºtii între anii 1716 ºi 1719 ºi, în fine,
lãcomiei Mavrocordaþilor.
Totuºi, o micã parte a cãrþilor din biblioteca
Academiei Domneºti brâncoveneºti a ajuns, prin
cine ºtie ce minune, în bibliotecile Colegiului
Naþional Sf. Sava din Bucureºti ºi a Colegiului Carol
I din Craiova. S-au fãcut încercãri de reconstituire
a fondului de carte de la Academia Domneascã
brâncoveneascã. Rezultatele au fost mediocre,
chiar deprimante. Dar, cum speranþa dispare
ultima, rãmâne ca cercetãrile bibliografilor sã continue, cu credinþa cã timpul îi va ajuta.
NOTE

1. B.A.R., Ms. Grec., nr. 167, fol. 38. În textul meu am precizat
numele spudeului, care nu se gãseºte la Ariadna
Camariano-Cioran, Academiile greceºti din Bucureºti ºi
Iaºi, Editura Academei, Bucureºti, 1971, p. 120.
2. Sevastos Kiminites era din localitatea Kimene, de lângã
Trebizonda. Dupã studii strãlucite sub conducerea lui
Al. Mavrocordat, fusese profesor la înalta ªcoalã a
Patriarhiei Oecumenice. De acolo, fusese alungat de
clerul conservator, care-l acuzase de calvinolatrism.
Pentru a-ºi câºtiga existenþa, vârstnicul profesor a fost
obligat sã vinã la curþile Cantacuzinilor, în calitate de
profesor; acolo s-a gãsit, foarte probabil, în 1682 august 28 (cf. R. ªt Ciobanu (= Vergatti), Aspecte ale vieþii
spirituale în epoca lui Constantin-Vodã Brâncoveanu
prin prisma relaþiilor cu Cantacuzinii, în Constantin
Brâncoveanu, red.coord. Paul Cernovodeanu, Florin
Constantiniu, Ed. Academiei, Bucureºti, 1989, p. 219233).
3. Ibidem.

58

4. Cf. R. ªt Ciobanu (= Vergatti), Aspecte ale vieþii spirituale
în epoca lui Constantin-Vodã Brâncoveanu prin prisma
relaþiilor cu Cantacuzinii, în Constantin Brâncoveanu,
red.coord. Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu, Ed.
Academiei, Bucureºti, 1989, p. 219-233; C. Bãlan, Cultura
în Þara Româneascã ºi Moldova, în Istoria românilor,
vol. V, O epocã de înnoiri în spirit european (1601-1711/
1716), coord.V. Cândea, Ed. Enciclopedicã, Bucureºti,
2003, p. 876.
5. B.A.R., ms.grec 974, f. 89r-93r.
6. Cf. Documente privitoare la istoria românilor culese de
Eudoxiu de Hurmuzaki, vol. XIII, 1592-1837, ed. A.
Papadopoulos-Kerameus, Bucureºti, 1909, p. 211-215;
Dimitrios Sarros, Catalogos ton cheirographon tou en
Constantinoupolei Hellenikou Philologikou Syllogou,
partea I, Athena, 1931, p. 181.
7. La 23 iulie 1688 Sevastos Kiminites îi scria lui Hrisant
Nottaras rugându-l sã intervinã pe lângã Manolache din
Castoria în vederea susþinerii înaltei ºcoli domneºti de
la Bucureºti. Atunci l-a gratulat pe suferindul domn
ªerban Cantacuzino cu numeroase elogii: prea
puternicul, prea evlaviosul, prea strãlucitul ºi foarte
princiarul domn ºi cârmuitor al întregii Ungrovlahii
(Ioanna Kolias, O Sevastos Kiminites í ådrysí toü
frontistírío tís Trape fountas, în Ellenika, 30, 2,
19771978, p. 280-306, ap. A. Pippidi, Un episod al
relaþiilor româno-engleze: Corespondenþa dintre
Constantin Brâncoveanu ºi lordul Paget, în Constantin
Brâncoveanu, red.coord. Paul Cernovodeanu, Florin
Constantiniu, Ed. Academiei, Bucureºti, 1989, p. 144).
Aceleaºi elogii se vor gãsi ºi în Enkomionul rostit în
decembrie 1688 în Mitropolia Ungrovlahiei cu ocazia
încoronãrii lui Constantin vodã Brâncoveanu.
8. Cf. Ion Ionaºcu, Cu privire la data întemeierii Academiei
domneºti de la Sf. Sava din Bucureºti, în Studii, tom 17
(1964), nr. 6, p. 1264 - face o minuþioasã trecere în revistã
a cercetãrilor de datare a Academiei, întreprinse pânã
atunci; Gheorghe Cronþ, începuturile Academiei din
Bucureºti, în SMIMED, IV, 1966, p. 15-24; Victor
Papacostea, La fondation de lAcademie Greque de
Bucarest. Les origines de lerreur de datation et sa
pénétration dans lhistoriographie, în Victor Papacostea,
Civilizaþie româneascã ºi civilizaþie balcanicã, Ed.
Eminescu, Bucureºti, 1983, p. 324-328.
9. Cf. Radu ªtefan Vergatti, Probleme ale omului ºi societãþii
în literatura orãºeneascã francezã din a doua jumãtate a
secolului al XIII-lea, Editura Trend, Piteºti, 2012, p. 4950.
10. Cf. N. Chiþescu, O disputã dogmaticã din veacul al XVIIlea la care au luat parte Dositei al Ierusalimului,
Constantin Brâncoveanu ºi Antim Ivireanu, în B.O.R., LXIII
(1945), nr. 7-8, p. 341.
11. În Prefaþa Manualului, un adevãrat miscelaneu,
Rãducanu Cantacuzino, fiul stolnicului Constantin
Cantacuzino primeºte mulþumiri deoarece l-a
îndemnat ºi sprijinit pe Marcu Porphiropoulos sã scrie
(Sofocles Economos, Peri Marhoi toi Kiprioi, Atena,
1843, p. 28)
12. Documente privitoare la istoria românilor culese de
Eudoxiu de Hurmuzaki, vol. XIV/1, 1320-1716, publ. de N.
Iorga, Bucureºti, 1915, p. 413.
13. Idem, p. 77.
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Literatura noastrã s-a nãscut
la Târgoviºte acum 475 de ani
La 18 decembrie
a avut loc în sala de
festivitãþi a Cercului
Militar din Târgoviºte
Sesiunea Solemnã
închinatã aniversãrii a 475 ani de la scrierea. În cetatea
de scaun Târgoviºte. a învãþãturilor lui Neagoe Basarab
cãtre fiul sãu Theodosie, numite de Constantin Noica
întâia mare carte a culturii româneºti. Memoria culturala
va reþine faptul cã numai în vechea capitalã a Þãrii
Româneºti s-a gãsit de cuviinþã sã se organizeze o
manifestare oficialã ºi de amploare consacratã unui fapt
totuºi de importanþã naþionalã: naºterea literaturii române!
Este un fapt uºor de constatat: înainte de opera
voievodului muntean, scrisã la Târgoviºte, literaturã
românã scrisã nu existã. Exista numai literatura oralã,
a poporului, dar ea nu ne este cunoscutã decât o datã
cu apariþia marilor culegeri din secolul al XIX- lea. Numai
accidental câteva ecouri au pãtruns în scrieri istorice,
în descrieri geografice sau etnologice, atestând bogãþia
acestei literaturi. Ritmurile ei ºi muzicalitatea limbii
române din versul popular au hrãnit fãrã îndoialã geniul
poetic al mitropolitului Dosoftei, în secolul al XVII-lea,
mai înainte de a înaripa inspiraþia ºi pana lui Vasile
Alecsandri ºi a se transfigura în capodoperele
eminesciene. Dar pânã atunci singura noastrã
adevãratã operã literarã în deplinul înþeles al cuvântului
a fost aceea creatã de Neagoe Basarab, întâiul mare
scriitor român. Înaintea lui, un Grigorie monahul ºi
prezviterul de la marea bisericã a Moldovlahiei în care
multã vreme s-a crezut - greºit - ca trebuie sã vedem
pe cãrturarul bulgar Grigorie Þamblac, a scris, între
1432 ºi 1439 (când avem prima copie datatã) Mucenicia
Sfântului Ioan cel Nou - creaþie aparþinând genului
hagiografic, foarte gustat în Evul mediu (vieþile de sfinþi
au fost romanul ºi nuvela Evului mediu spunea N.
Iorga). Ea a cunoscut o realã glorie ºi rãspândire în
întreaga culturã ortodoxã a Europei rãsãritene, fiind
copiatã în slavona originalã atât în Ucraina cât ºi în
Rusia, iar apoi, dupã traducerea în româneºte a
Mitropolitului Varlaam fiind tradusã ºi prelucratã de douã
ori în neogreacã. Limitele genului precum ºi caracterul
sãu strict religios nu au permis însã autorului
exprimarea propriului eu ºi nici altã legãturã cu
realitatea româneascã decât descrierea finalã a
ceremoniei aducerii moaºtelor la Suceava, de cãtre
Alexandru cel Bun.
Mult mai aproape de literaturã prin intensitatea
sentimentelor, prin puternica amprentã personalã
imprimatã slavonei - limbã strãinã ºi de românã ºi de
limbile slave vii - ºi prin realitatea româneascã de care
dau seamã cuvintele aºezate în expresii memorabile,
marcate de pecetea geniului, sunt textele lãsate
urmaºilor de marele ªtefan, domnul Moldovei, cu care
Neagoe Basarab a fost contemporan de la naºtere pânã
spre 24 de ani. Uriaºa personalitate a celui în care putem
vedea pe bunã dreptate pãrintele naþiunii române era
înzestratã ºi cu o capacitate de transfigurare a istoriei
în literaturã, care ne aminteºte de un Cesar în antichitate

sau de Napoleon ºi Charles de Gaulle în timpurile
modeme. Pisaniile dictate de voievod pentru ctitoriile
sale (în special aceea de la Rãzboieni) scrisorile ºi
proclamaþiile sale, unele din actele de cancelarie, dar
mai ales Letopiseþul de când cu voia lui Dumnezeu s-a
început Þara Moldovei - întâiul monument al istoriografiei
româneºti, iniþiat ºi în parte dictat de domnul însuºi,
conþin germenii unei întregi literaturi viitoare, din care
vor rãsãri nu numai urmaºii imediaþi ºi continuatorii
letopiseþului - Macarie, Eftimie ºi Azarie fiindu-ne
cunoscuþi pe nume - dar ºi toatã marea literaturã
cronicãreascã în limba românã, de la Ureche la Neculce.
Ea va fi retopitã ºi turnatã în tiparele modeme de geniul
unor Negruzzi, Alecsandri ºi mai ales Mihail Sadoveanu.
Totuºi, nici aici nu putem vorbi de opere literare propriuzise, de creaþii ce aparþin unui scriitor în deplinul înþeles
al cuvântului.
Iatã de ce putem spune cã leagãnul adevãratei ºi
marii literaturi române a fost cetatea de scaun a
Târgoviºtei. Aici s-a scris, cu aproape o jumãtate de
mileniu în urmã o carte ce statuiazã locul poporului
român în istoria spiritualã a continentului european,
în pragul Epocii Modeme, dar în acelaºi timp ºi în
raport cu istoria culturalã a Rãsãritului Ortodox de
tradiþie bizantinã.
Prin întinderea lor, Învãþãturile lui Neagoe Basarab
depãºesc orice scriere în limba slavonã apãrutã pe alte
meleaguri (Bulgaria, Serbia, Rusia) creând un veritabil
paradox: poporul de limbã romanicã pentru care slavona
nu era decât o limbã culturalã, de împrumut, fãrã nici o
legãturã cu limba vorbitã, a dat literaturii ºi culturii
întemeiate în secolul al IX-lea de fraþii Chirii ºi Metodie
monumentul cel mai impunãtor ºi astãzi cel mai viu,
cel mai actual!
Prin geniul literar al autorului lor, învãþãturile...
depãºesc toatã literatura numitã pareneticã a
Bizanþului. Astãzi, Sfaturile lui Agapet. Învãþãturile lui
Vasile Macedoneanul, ale lui Manuel Paleologul, cartea
despre administrarea imperiului a împãratului Constantin
Porfirogenetul, sunt simple izvoare istorice sau
documente de epocã, în vreme ce opera lui Neagoe
Basarab se citeºte ca o scriere clasicã, eliberatã de
cãtuºele timpului ºi capabilã a vorbi oamenilor din toate
secolele. Numai celebrul Principe al lui Machiavelli a
mai reuºit aceastã performanþã.
Comparaþia învãþãturilor lui Neagoe cu Principele este
absolut necesarã, lectura lor paralelã se impune oricui
vrea sã-ºi dea seama nu numai de valoarea operei
româneºti, ci ºi de ceea ce ea are actual pentru a intui
profilul moral ºi mesajul poporului român de-a lungul
întregii sale existenþe.
Iatã de ce, poate cã într-o zi, printre statuile ce
înfrumuseþeazã oraºul Târgoviºte, se va înãlþa una ºi
genialului scriitor ºi gânditor care a fost Neagoe Basarab.
De ce nu în faþa Bibliotecii care i-ar putea purta numele?

Dan Zamfirescu
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Din activitatea editorialã
a lui Ion Heliade Rãdulescu
Caracterizat de urmaºi drept pãrinte al
literaturii romane, nu numai pentru ce a
realizat cu scrisul sãu, ci mai ales pentru cã a
fost un factor cultural de primã importanþã,
preocupat de ridicarea poporului la luminã sublinierea aparþinând istoricului Ion Oanã,
Heliade a fost un întemeietor ºi un animator
neobosit în domeniul presei, învãþãmântului,
teatrului, activitãþii editoriale, preocupat permanent de cultivarea limbii, având contribuþii
remarcabile pe tãrâmul afirmãrii culturii
româneºti în cel de-al doilea sfert al veacului
al XIX - lea. Este un adevãr
incontestabil cã Ion Heliade
Rãdulescu, a dominat cu
personalitatea lui cultura din
vremea sa influenþând evoluþia
acesteia pânã în zilele noastre.
Spirit renascentist pasionat de
cunoaºtere, era deschis ideilor ºi
înnoirilor din societatea
româneascã influenþatã de Occident. Meritele sale de îndrumãtor,
de animator cultural sunt uriaºe,
diverse domenii, purtând
amprenta personalitãþii sale.
Dintre acestea vom evidenþia pe cele
legate de înfiinþarea Bibliotecii universale ºi
a publicãrii de cataloage în Curierul
românesc.
Pornind de la convingerea cã la început
traducþiunile deschid drumul compoziþiilor
originale, preconizeazã, în 1843, înfiinþarea unei
Biblioteci universale, o colportare inteligentã
ºi amplã a capodoperelor strãine, o îmboldi re
ºi încurajare a scriitorilor naþionali. Sconta astfel
pe nãzuinþa fierbinte spre cultura a
contemporaneitãþii. Dar trebuia pentru acest
lucru sã facã foarte multe cheltuieli. De aici,
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împrumuturi ºi necontenita înglodare în datorii,
de aici imputãri de nerecunoºtinþa ºi procese
de intenþii între el ºi contemporaneitate. Casele,
tipografia, totul se amaneta bucuros, pentru ca
vastele-i planuri literare sa-ºi capete fiinþa.
Într-însa ºi-ar fi gãsit locul traduceri din
Homer pânã la scriitorii contemporani, precum
ºi traduceri de lucrãri economice, politice,
filosofice. În anul întâi se va începe cu Plutarh
(istorie), Platon (filosofie). Montesquieu
(jurisprudenþa), Aristotel ºi Longin (retorica ºi
poetica), Homer (Iliada). Astfel se va
proceda din an în an. Dacã
volumele date în anul curgãtor nu
vor împlini opera începutã, se va
urma aceeaºi operã în anul
urmãtor.
Pe fiecare 4 luni vor ieºi câte
7 volume. Ediþia va fi uniformã,
toate cãrþile vor avea acelaºi format in-octavio, hârtie velinã, litere
St.
Augustin.
Fondurile
întreprinzãtorului sunt ºi au fost
întotdeauna
în
inimile
cugetãtorilor români. Aceºtia ºtiu
sã
judece;
vor
preþui
întreprinderea ºi vor alerga spre aducerea ei
la îndeplinire. Abonamentul se face pe 5 ani
ºi banii se vor plãti din an în an, la darea afarã
a celor 7 volume dintâi.
Însã Heliade se pregãtea intens încã din
anul precedent. Dupã toate aparenþele, marea
foaie volantã intitulatã început de bibliotecã
universalã, care cuprinde o listã a planului de
a edita traduceri ale autorilor clasici în
domeniul istoriei, filosofiei, dreptului,
economiei, istoriei naturale, artelor ºi
literaturii, dateazã din martie 1845. La 18
martie 1845, Heliade scria lui Bariþ cerându-
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i sprijin pentru realizarea planului mare ºi gigantic. Heliade merge la Viena ºi Leipzig
pentru a cumpãra material nou tipografic, în
vederea marii întreprinderi în care se lansase
cu tot dinadinsul. Se pare cã Heliade
consacra bibliotecii sale o atenþie deosebitã.
Planul bibliotecii lui Heliade (inspirat de cel
al Panteonului literar francez) era adaptat
împrejurãrilor de la noi ºi gustului lui Heliade.
Dacã pãrþile de filosofie, drept, economie
erau sensibil reduse, lista operelor literare era
îmbogãþitã cu opere modeme de tendinþa
romanticã; Chateaubriand, Hugo, George
Sand, Balzac ºi Walter Scott.
În Curierul românesc, cu începere din
anul 1833, se publicã rubrici în care se
anunþau cãrþile nou apãrute. La început,
anunþurile conþineau numai câteva opere ºi se
întâlnesc curent în toate periodicele epocii,
pentru ca apoi, când cãrþile înceteazã de a
mai fi o rara avis, ele iau forma de catalog.
În aprilie 1836 se tipãrea în Gazeta Teatrului
Naþional un catalog al pieselor de teatru, cu
trei subîmpãrþiri: cele tipãrite, cele ce sunt sub
tipar ºi cele ce sunt a se tipãri.
Dupã douã luni, Heliade publicã alt catalog, de astã datã în Curierul românesc. El
tipãrea cataloage ºi ca anexã la cãrþile ieºite
din tipografia sa. La sfârºitul Zgârcitului de
Moliere din 1836 în traducerea lui D. I. Russet
este un Catalog de cãrþile ce se aflã în
Tipografia lui Heliade ºi cele ce sunt a se tipãri.
În aceste 4 foi in-octavio ale catalogului
tipãrit cu caractere chirilice vedem anunþate
cãrþi, - aproape numai traduceri ºi foarte
puþine originale, iar autorii înscriºi în ordine
alfabeticã. Sunt tãlmãciri din Moliere
Zgârcitul, tradus de D. I. Russet, Bãdãranul
de D. Maior Voinescu II, Scapin de D. K.
Rãsti, - iar ca lucrãri originale, Din ale lui
Eliad. Culegere de prozã ºi poezie, Din
poeziile lui Iancu Vãcãrescul, iar , lucru
pretenþios pentru istoria librãriei româneºti,
pe lângã preþurile cãrþilor, sunt anunþate ºi
cãrþile aflãtoare sub tipar, - de asemenea, tot
traduceri ºi puþine originale ca Gil Bias, Cerul
ºi pãmântul drama de Lord Byron, Enriadea
traducere de D. Spãtarul Pogor ºi Istoria
Þãrii de D. Medelnicer F. Aaron. Gãsim în

acest catalog ºi o înºtiinþare cãtre librari de
felul cum se vor vinde cãrþile, de comisionul
ce va fi acordat acestor revânzãtori ºi de
chipul cum vor fi efectuate cãrþile. De
remarcat cã este primul catalog de sine
stãtãtor, apãrut în formã de broºurã. Deºi nu
e datat, totuºi se poate stabili anul 1837, prin
ajutorul unei notiþe din Curierul românesc.
În 1839 Heliade publicã un nou Catalog
de cãrþile ce se aflã în Tipografia jos
însemnatului ºi de vânzare în Bucureºti la D.
Iosif Romanov ºi la Iaºi la D. Bell ºi Com.
Acesta este un catalog mult mai mare, având
38 pag. in-octavio. Întâlnim aici cãrþi
bisericeºti ca Minee pâ 12 luni, Vieþile
Sfinþilor ºi cãrþi istoriceºti ca Telemach,
Numa Pompiliu, Cãrþi pentru Teatru
Naþional din Bucureºti, Ermiona, traducere
de Ion Ghica ºi Poeziile lui Asachi, cãrþi
profane sau mireneºti, ca Plutarch nuou în 2
tomuri, coalã in-octavio, tradus din limba
franþuzeascã cu 24 chipuri.
Pornite din nevoia comercialã, aceste
cataloage au þinut loc de bibliografii curente,
fãrã a avea însã la bazã vreun principiu
ºtiinþific. Utilitatea lor pentru vremea de astãzi
constã în faptul cã prin ele putem reconstitui
tot ce a tipãrit Heliade. Locul acestor
cataloage va fi luat, dupã 1839, de
cataloagele de librãrii în care se cuprind ºi
cãrþile din tipografia lui.
Una dintre cele mai frumoase caracterizãri
ale scriitorului o face Luceafãrul poeziei
româneºti Mihai Eminescu în Epigonii.
Eliad zidea din visuri ºi din basme
seculare Delta biblicelor sinte, profeþiilor
amare- Adevãr scãldat în mite, sfinx pãtruns
de-nþeles; Munte cu capu de piatrã de
furtune detunatã, Stã ºi azi în faþa lumii o
enigmã ne-splicatã ªi vegheaz-o stâncã
arsã dintre nouri de eres.
De aceea, la comemorarea a 125 ani, de
la trecerea în nefiinþã a scriitorului,
considerãm necesarã aprofundarea de cãtre
contemporani, atât a operei sale literare, cât
ºi a activitãþii sale politico-sociale ºi culturale.

Eugen Marinescu
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Elena Vãcãrescu la Mãnãstirea Dealu
Era 5 decembrie
1935, iar a doua zi
Sãrbãtoarea Sfântului
Nicolae, când, ca în
fiecare an, se organiza
festivitatea patronului ºi
ctitor al liceului Nicolae Filipescu.
O zi mohorâtã, ca de toamnã târzie, cu burniþã în loc
de ninsoare, ca în anii copilãriei, când puneam ghetuþele
la gura sobei ca Moº Nicolae sã le umple cu daruri.
În acel an mã consideram trecut de vârsta copilãriei,
iar poveºtile cu Moº Nicolae sau Moº Crãciun erau
amintiri frumos retrãite ca poveºtile dintr-o lume de basm
pierdutã pentru totdeauna.
Burniþa, iar eu priveam pe fereastra dormitorului pãdurea
care cobora cãtre valea desfrunzitã ºi pustie, pânã departe
unde licãreau luminiþele oraºului de la poalele dealului.
Aºteptam cu nerãbdare sã se facã ziuã, cãci ea aducea
marea sãrbãtoare.
Nu se þineau cursuri. În careul sãlilor de cursuri, care
înconjurau biserica, purtând hramul Sfântului Nicolae, elevii
grupaþi pe clase, primeau oaspeþii, care treceau în revistã
cele douã fronturi înclinându-se în faþa drapelului ºi gãrzii
lui de onoare. În bisericã se oficia slujba de pomenire a
patronului liceului.
În douã clase, una din cursul inferior, iar cealaltã din
cursul superior, se prezentau oaspeþilor douã ore model,
una literarã ºi alta ºtiinþificã.
Dupã aceea, în sala de festivitãþi avea loc un program
artistic cuprinzând recitãri de versuri, lecturi de prozã scurtã,
scenete, coruri, concerte de muzicã instrumentalã ºi chiar
proiecþii de pelicule, din zestrea bogatã de filme
documentare a liceului, la care asistau învãþãtorii ºi pãrinþii
elevilor, alãturi de ºcolari.
Urma masa comunã, elevi, invitaþi, pãrinþi, profesori
ºi ofiþeri, în imensa salã de mase a liceului mai variatã ºi
mai îmbelºugatã decât de obicei, care prilejuia o
atmosferã de veselie din care nu lipseau toasturile,
oaspeþilor de onoare, care elogiau pe dascãlii ºi elevii
evidenþiaþi la concursurile naþionale.
Dupã amiazã se desfãºurau demonstraþiile sportive.
În funcþie de starea vremii ele aveau loc pe stadion ºi
terenurile de sport sau în sala de gimnasticã ºi poligonul
de trageri. Dupã ce oaspeþii îºi luau rãmas bun, elevii
adunaþi în sala de festivitãþi urmãreau un film artistic preluat
de la cinematografele oraºului. Solemnitatea sãrbãtorii lãsa
amintiri de neuitat.
În acel an orele model au fost programate la clasa a 3a limba francezã, cu profesorul Nicolas Catargi, iar la
clasa a 5-a chimia, cu profesorul Patriciu Groze în
laboratorul de fizicã ºi chimie, excepþional înzestrat cu
aparatura ºi materialele necesare demonstraþiilor ºi
experienþelor.
Fiind elev în clasa a 5-a am participat la ora de chimie.
Printre invitaþii rugaþi sã asiste la desfãºurarea lecþiei a
apãrut o doamnã, necunoscutã din anii precedenþi, dar
cãreia, doamna Maria Filipescu, generalul Marcel Olteanu
ºi mai ales colonelul Barbu Bãlcescu, în funcþie de
comandant al liceului, îi acordau o atenþie deosebita.
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Scundã ºi plinuþã, afiºa o figurã binevoitoare la gesturile
de curtoazie ale amfitrionilor.
Noi, elevii, în picioare, neclintiþi în spatele meselor cu
stativele ºi eprubetele pregãtite pentru experienþe, o priveam
curioºi sa descifram motivarea atenþiei deosebite care i se
acorda. La rândul ei, doamna ne privea pãrinteºte,
miºcându-ºi ochii dintr-o direcþie în alta, cãutând sã ne
ghiceascã gândurile.
Am rãspuns salutului care ni se adresase ºi ne-am
aºezat pe bãncile aflate în spatele meselor.
De la înãlþimea estradei pe care era catedra, invitaþii
aveau posibilitatea sã urmãreascã activitatea elevilor, care
manevrau eprubetele cu substanþele necesare
experimentelor.
Pe tablele rulante erauînscrise formulele chimice ale
materialelor din eprubete precum ºi ale combinaþiilor
rezultate ca urmare a reacþiilor care se produceau prin
amestecarea lor. Dupã fiecare explicaþie, profesorul
urmãrea dacã elevii procedaserã corect. Noi efectuam cu
regularitate asemenea experienþe, dar asistenþa a fost
impresionatã constatând ca la întrebãrile profesorului elevii
rãspundeau fãrã bâlbâieli sau explicaþii inutile.
Necunoscuta doamnã ºi-a mãrturisit admiraþia pentru
profesor ºi elevi, dupã care Comandantul liceului a prezentato: Doamna care v-a felicitat este Doamna Elena
Vãcãrescu din familia poeþilor Vãcãreºti, nepoatã a lui
Ienãchiþã Vãcãrescu ºi la rândul sãu poetã de limba
franceza. În prezent e membrã a delegaþiei permanente a
României la Liga Naþiunilor, cu sediul în Elveþia, la Geneva.
Dupã ora de chimie, am rãmas un timp pe coridorul
laboratorului schimbând pãreri. Ora de limba franceza
se predase mai înainte.
Câþiva elevi din clasa a 3-a au venit pe coridorul
laboratorului, curioºi sã afle cum s-a desfãºurat ora de
chimie, întrebând: La dumneavoastrã, doamna Elena
Vãcãrescu a instituit un premiu anual în bani?
Nu! a rãspuns un coleg, iar altul a adãugat: Pentru
ce sâ-1 fi instituit?
La clasa a 3-a l-a instituit pentru cea mai buna lucrare
în limba franceza pe o temã literarã! E normal pentru o
poetã de limba franceza, dar la chimie cum s-ar fi motivat?
Un alt coleg a întrerupt discuþia afirmând: Regele
Ferdinand, pe când era prinþ moºtenitor, a dorit sã se
cãsãtoreascã cu doamna Elena Vãcãrescu, caz în care ar
fi fost regina României, dar Constituþia nu a permis mariajul.
Elevul din clasa a 3-a a povestit ca profesorul alesese
pentru acea orã un text din scrierile lui Pierre Loti. Doamna
Elena Vãcãrescu, vãdit emoþionatã, a povestit cã scriitorul
îi era un bun prieten literar, fost ofiþer de marinã ºi ale cãrui
romane le citise pe toate ºi despre care ºtia cã fuseserã
traduse ºi în limba româna, dintre care a amintit pe
Azifade, Pescheurs dIslande, Desanchantees ºi altele
pe care nu le-am reþinut.
Au trecut decenii ºi abia dupã apariþia volumului de
poezii, traduse din limba franceza, aveam sã aflu despre
opera literara a Elenei Vãcãrescu.

Ion Benone Petrescu
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Vladimir Streinu
ºi episodul dâmboviþean
Criticul, istoricul
literar ºi poetul Vladimir
Streinu, considerat de
cercetarea contemporanã
ca ieºit din brazda lovinescianismului, ca a treia generaþie
postmaiorescianã, cu o atitudine consecvent esteticã faþã
1
de literaturã , continuã sã fie mai mult evocat decât
2
cunoscut. Puþinãtatea lucrãrilor exegetice risipite mai ales
în paginile unor periodice sau în cele câteva studii însoþind
diversele ediþii realizate de George Muntean, nu au adus
decât parþial lumina într-o existenþã deosebit de bogatã, care
a produs o operã ce s-ar constitui, dupã estimãrile editorului
sãu, în aproximativ 17 volume. Se cere precizat cã nu atât
cantitatea asigurã dimensiunea axiologicã a unui autor, dar
în speþa amintitã, dominatã de consens asupra valorii ºi
importanþei creatorului ei, devine necesarã cunoaºterea
operei în integralitate ºi, asociatã acesteia, stabilirea unor
repere biografice care au produs într-un anumit mediu
psihosocial opera respectivã.
Exegeza acestei opere are o întârziere realã cauzatã
de mai multe împrejurãri. Inexistenþa unei ediþii
cuprinzãtoare a operei solicitã un volum de muncã
extrem de mare de despuiere a presei timpului în
cãutarea scrierilor. Volumele tipãrite au folosit cu
insistenþã croºetele în interiorul textelor, când acestea
nu au fost omise cu bunã ºtiinþã. Un alt motiv este mai
de adâncime ºi þine de climatul cultural în care Streinu
ºi-a realizat opera la cumpãna a douã sisteme politice
diferite. Format ºi afirmat în climatul democratic
interbelic, scriitorul ºi-a continuat lucrarea criticã întrun mediu ostil libertãþilor de orice fel. În opera sa este
evidentã falia ontologicã aprofundatã a vieþii celui care a
produs-o. De aici importanþa cercetãrii biografiei autorului
pentru descifrarea avatarurilor operei reflectând moduri
de viaþã ºi structuri cultural-ideologice diferite, tãrâm
ocolit sistematic, din motive uºor de înþeles. Criticul are
o biografie marcatã de timp, ca a multora din generaþia
sa, accentuatã de actul situãrii întregii opere sub semnul
voluntar al pseudonimelor. Un caz probabil singular în
cultura româneascã când un autor îºi marcheazã
întreaga operã cu pseudonim, fie cã este Vladimir
Streinu sau, în perioada rãzboiului, Apollonius. Nu intrãm
aici în explicarea apetitului pseudonimic, de altfel
obscur, dar este evident cã refugiul într-un nume de
adopþiune, sub pecetea cãruia s-a sãvârºit opera ºi s-a
constituit renumele este de luat în considerare. Puþini
cunosc numele moºtenit de la pãrinþi, de Nicolae
Iordache, existent însã în toate actele de stare civilã ºi
în alte înscrisuri de uz curent. Dicotomia creatã
depãºeºte simpla alternanþã de nume pentru a marca
încã o falie ontologicã între om ºi operã.

Din toate acestea rezultã cã Vladimir Streinu este un
caz biografic a cãrui luminare întru adevãr necesitã eforturi
susþinute, pe motive ºi perioade distincte pentru a pãtrunde
în miezul unei vieþi aflatã la originea operei.
Într-o existenþã deloc liniarã, în care Vladimir Streinu e
de regãsit în locuri ºi ipostaze diferite, circulând aproape
frenetic ca un autentic homo europeus, regãsim câteva
momente întru totul remarcabile. Acestea pot fi reunite sub
genericul episod dâmboviþean cu multiple ºi variate trimiteri
la biografie ºi operã. Contactul cu oamenii ºi realitãþile
dâmboviþene se produce numai parþial întâmplãtor. Tatãl sãu,
ªerban Iordache din comuna Teiu, Argeº, stabilise încã de
timpuriu în oraºul de câmpie Gãeºti o bazã de afaceri
profitabile cu cereale. Aspectele obiºnuite ale negustoriei lau adus pe aici de multe ori ºi atunci când s-a pus problema
ca fiul sãu Nicolae sã-ºi gãseascã un loc de muncã mai
stabil l-a sfãtuit, probabil, sã aleagã Gãeºtiul. Aºa se face
cã tânãrul profesor de filologie, dupã ce peregrinase pe la
Liceul Traian din Turnu Severin, apoi la Liceul Mihai
Eminescu din Bucureºti, ca un interludiu de studiu la Paris
pentru o tezã de doctorat despre Rimbaud cu profesorul de
la Sorbona, Fortunat Strowski, poposeºte la Gãeºti.
Începând cu septembrie 1927 îl gãsim profesor suplinitor la
3
Liceul Dr. C. Angelescu din localitate . Predã româna ºi
franceza la clasele inferioare ºi este diriginte la clasa a IVa. Ulterior are ore de moralã ºi elemente de filozofie tot la
ciclul gimnazial. Tânãra instituþie ºcolarã înfiinþatã ca
gimnaziu în 1921 ºi avansatã liceu trei ani mai târziu s-a
dovedit a fi deosebit de atractivã pentru tinerii absolvenþi ai
Universitãþii bucureºtene, convinºi sã profeseze aici de
poziþia oraºului în apropierea capitalei ºi de legãturile feroviare
intense. Tot acest cumul de factori aduce în câþiva ani la
Gãeºti tineri profesori ce dovedesc reale calitãþi profesionale,
dar ºi dorinþa de a participa la dialogul cultural al timpului.
Sosesc ºi se stabilesc în oraº sau fac naveta perioade mai
scurte sau mai lungi de timp ªerban Cioculescu cu soþia (în
anul ºcolar 1925-1926), Nicolae Iordache cu soþia Elena
Vasiliu din pãrþile Bãii de Aramã, Virgil Ghiþescu sau Vasile
Maciu. Tânãrul grup de profesori, unii deja afirmaþi în presa
timpului, ridicã ºtacheta profesionalã a liceului ºi a urbei. Ei
sunt rapid asimilaþi, sunt instalaþi la cârma liceului prin ªerban
Cioculescu (19281931) ºi a lui Vladimir Streinu (1933).
Acesta îºi cumpãrã o casã în Gãeºti ºi naveta obositoare
se încheie. Se consolideazã, de asemenea, starea materialã
a tinerei familii, care depinde tot mai puþin de sprijinul pãrintelui
ªerban Iordache, om cu stare ºi primar în Teiu.
O scurtã radiografie a activitãþii profesorului Nicolae
Iordache îl aratã promovat la clasele superioare, la
românã ºi francezã, cu 15 ore plãtite de la buget, ºi 9
4
ore extrabugetare . La un salariu de 6400 lei plãteºte
un impozit de 352 lei, adicã 5,5 la sutã din salariu. La
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acest câºtig apreciabil la standardele timpului se
adãugau indemnizaþii rezultate din orele suplimentare
sau din participãrile la concursurile de examene de
admitere sau de absolvire. Concomitent suplineºte la
ªcoala Superioarã de Comerþ nr. 2 din Bucureºti, unde
5
prezenþa la catedrã produce o vie impresie unor elevi .
Perioada gãeºteanã este însã mult mai plinã, cu
ecouri deosebite în literatura timpului. Pe lângã
colaborãrile la prestigioase publicaþii bucureºtene (Viaþa
literarã, Sburãtorul), un grup de noi veniþi în publicistica
timpului finalizeazã proiectul mai vechi al unei reviste
lunare de atitudine. Apare astfel Kalende, condusã de
un comitet director alcãtuit din ªerban Cioculescu, Tudor ªoimaru, Pompiliu Constantinescu ºi Vladimir
Streinu. În cele cinci numere (10 noiembrie 1928 - martie
1929) revista publicã mari scriitori ai timpului, poezie ºi
prozã moderniste ºi mai ales promoveazã atitudinea
criticã radicalã faþã de tendinþe apãsat mistice ale unor
grupãri culturale sau ideologice. Deºi nu a fost tipãritã
la Gãeºti, mãrturii ale soþiei scriitorului, Elena Iordache
Streinu, susþin ca loc al iniþierii revistei ºi al conceperii
unor acþiuni publicistice chiar în casa lor din Gãeºti,
devenitã uneori spaþiu de dezbatere sau chiar de
confruntãri de idei. Deºi publicã mai mult poezii, V.
Streinu participã la polemicile timpului duse în paginile
revistei pe tema intelectualismului, zodia sever ã sub
care apãream (revista n.n.). Ancheta declanºatã aduce
rãspunsuri diferite ºi o polemicã cu G. Cãlinescu, cu
autorii Manifestului Crinului Alb sau Nichifor Crainic.
Timpul scurt de apariþie al revistei nu a dat
posibilitatea grupului director sã dezvolte ideile enunþate
cu atâta fermitate. Revista rãmâne nu numai în istoria
literaturii române, ci ºi în memoria unor mari scriitori ai
timpului care au creat o adevãratã legendã în jurul micii
publicaþii. Este adevãrat cã aceasta a fost folositã uneori
în sens peiorativ, cum s-a întâmplat în focul polemicii
gãzduite de Facla în 1935, dintre Vladimir Streinu ºi
poetul Ion Barbu, în care sunt atraºi Al. Rosetti, ªerban
Cioculescu sau Eugen Ionescu. Se schimbã cuvinte de
spirit, ca în acea telegramã caragialeascã adresatã de
6
Vladimir Streinu lui Ion Barbu , cu Adevãrata biografie
7
a lui Arhimede Nastratin sau filipica marelui poet Adio
la Gãeºti, dar mai ales din mãrturia sa care-l împiedicã
sã continue disputa cu cei ce-l atacau pentru simplul
motiv cã brizele Hellespantului n-au mângâiat niciodatã
frunþile asudate ale simigiilor de la Gãeºti8.
Perioada petrecutã ca profesor la Gãeºti are însã o
conotaþie politicã majorã în viaþa ºi activitatea tânãrului
scriitor. De acest moment se leagã accederea sa în viaþa
politicã naþionalã. Este înscris pe lista candidaþilor Partidului
Naþional Þãrãnesc din Dâmboviþa pentru Camera Deputaþilor.
O asemenea ascensiune politicã nu ar fi posibilã fãrã
aprecierea deosebitã a PNÞ pentru activitatea tânãrului
intelectual. Este al patrulea pe lista judeþeanã, iar ªerban
Cioculescu al ºaselea . În urma scrutinului din 17 iulie
1932, þãrãniºtii câºtigã 57,30 la sutã din voturile exprimate
ºi ºase locuri, printre ocupanþi aflându-se al patrulea Nicolae
Iordache, dar nu ºi ªerban Cioculescu, înlocuit (?) de C.
9
D. Dimitriu. PNÞ. câºtigã 274 de mandate din 381 de locuri
. Îºi fac apariþia o serie de oameni politici noi, pe listele
P.N.Þ. cum ar fi Mihai Ralea (la Fãlciu), Victor Eftimiu (la
Orhei) ºi mulþi alþii. Deputatul Nicolae Iordache nu a fost
nici conºtiincios, nici romantic, cum observã editorul
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operei sale George Muntean, în anul sãu parlamentar
încheiat la 20 decembrie 1933. Într-un mandat convulsionat
de schimbarea mai multor guverne, confruntat cu apogeul
marii crize economice, deputatul ales în Comisia 10, de
Petiþiuni, lipseºte la multe ºedinþe, nu-ºi prezintã discursul
de direcþie (practicã impusã deputaþilor de a-ºi exprima
într-o legislaturã programul sau opiniile), deºi se afla în
salã când a fost invitat sã-l susþinã. Totuºi, îl interpeleazã
în ºedinþa din 29 noiembrie 1932 pe D. Gusti, ministrul
Instrucþiunii, cu privire la modul de aplicare a unei legi
adoptate sub guvernul Iorga. În ºedinþa din 24 martie 1933
depune un proiect de lege de iniþiativã parlamentarã, pentru
modificarea ºi abrogarea unor dispoziþiuni din legea asupra
cumulului de funcþii, adoptatã la 2 aprilie 1931. Virgil
Madgearu, ministrul Finanþelor, rãspunde iniþiativei,
niciodatã discutatã în plen, deºi deputatul încearcã s-o
aducã de mai multe ori pe rol. Experienþa dobânditã în
aceastã scurtã perioadã trebuie sã-l fi dus la concluzia,
pe care o va exprima mai târziu într-o serie de articole, cã
ineficienþa se aflã în parlament la ea acasã, deºi, la nevoierecunoaºte acesta- legile se adoptau destul de repede.
Prin victoria liberalilor la scrutinul urmãtor, aventura
parlamentarã ia sfârºit, nu ºi activitatea politicã, scriitorul
figurând pe listele de candidaþi ºi pentru alegerile din 1937,
fãrã a mai fi ales.
Momentul gãeºtean ºi, sub aspect politic, cel
dâmboviþean se dovedesc a fi de o importanþã majorã în
afirmarea sa ca personalitate culturalã naþionalã. Din
pãcate, pe firul unei istorii reversibile, împlinirile din aceastã
perioadã vor constitui capete de acuzare pentru torþionarii
comuniºti veniþi la putere. În 1948 este scos din învãþãmânt
ºi lãsat împreunã cu familia muritor de foame. Mai mult, în
1958 este implicat într-un monstruos proces politic alãturi
de Vasile Voiculescu, Dinu Pillat, Ion Caraion º.a. Devine
pensionar al spaþiului carceral comunist pânã în 1962,
când este repus în libertate ºi, parþial, în drepturi. Deputãþia
dâmboviþeanã a fost, în subteran, cauza principalã în acest
pseudocomplot antistatal în care a fost târât pe nedrept,
Nicolae Iordache, alias Vladimir Streinu, a trecut prin toate
acestea lãsând amprente variate atât în viaþã, cât mai ales
în operã. Episodul dâmboviþean s-a valorizat astfel diferit,
în funcþie de amprenta timpului istoric.
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Heliade ºi heiadismul
moldavobasarabean
Ca
ºi
Titu
Maiorescu, Ion Heliade
Rãdulescu face figurã
simbolicã de începãtor
absolut, de cavaler al Ideii ce se naºte în propria fiinþã ºi
se întrupeazã în fapte, în fapte de culturã bineînþeles.
Are, prin excelenþã, o vocaþie a formativitãþii. E un posedat
al acelei blagiene nisus formativus, fãrã de care e
imposibilã o realizare, o întrupare, un demers cultural.
Propriile forþe-tumultoase, concentrate la limitã ºi dotate
cu o extremã putere regenerativã- îi sunt suficiente.
Heliade Rãdulescu este înzestrat cu ceea ce Leo
Frobenius denumea vitalitate paideumaticã mereu
înclinatã spre supratensiune, spre obþinerea rapidã a
atotºtiinþei ºi armoniei. La aceºti oameni plini de vitalitate
adesea dimensiunea ia locul intensitãþii, iar intensitatea
substituie dimensiunea. Este ceea ce se întâmplã în mod
evident ºi la Heliade al nostru.
Vitalitatea paideumaticã presupune o demonizare,
o robire de demoni (zice Frobenius) în momentele supreme ale emoþiei artistice ºi religioase, ceea ce
stimuleazã nespus de mult actul creator, imprimându-i
sporadicitate, spontaneitate, prospeþime, capacitate ºi
disponibilitate de a crea din orice. Bãþul de chibrit, pe
care copilul îl transformã în vrãjitoare demonstreazã
transferul spontan al reprezentãrii din planul sufletului în
planul conºtiinþei senzoriale, din cuvânt în existenþã ºi
conºtiinþã. Este capacitatea creatoare culturalã
(paideumaticã) în sine: În lumea copiilor, aceasta este
regula, la omul genial înseamnã demonic. (Voinþa
genialitãþii în opoziþie cu vocaþia faptelor.) (Leo Frobenius,
Paideuma, schiþã a unei filosofii a culturii, Bucureºti,
1985, p. 103). Demoniacul se manifestã ca act ludic,
acesta fiind de fapt creaþia, replãsmuirea, factorul creator de sine (Ibidem, p.104).
Despre o identitate absolutã dintre genial ºi demonic,
concretizatã într-o disponibilitate creatoare, naturalã,
stihinicã, putem vorbi ºi în cazul lui Ion Heliade Rãdulescu.
Demiurgismul sãu - cãci de un adevãrat demiurgism este
vorba - e de esenþã romanticã, impregnat fiind de
raþionalism clasicist, de mesianism socialist utopic cu
rãdãcini în mitul cristic, de demonism paideumatic general, din care nu lipsesc notele satanice. Dupã acest
principiu demiurgic întemeietor universul se replãsmuieºte
cu cãderi de draci ºi zbor de îngeri, cu acumulãri ºi
concentrãri de puteri primordiale princepe, cu naºtere
de corpuri cereºti luminãtoare de lume (A sis ºi, iatã,
suntem luminãtori ai lumii / Strãlucitoare heliu, sori,
principi de luminã, / Focare arhicentre de raze, de
splendoare, / Planeþi, astre, luceferi, sisteme de luminã,
/ Sã lãudãm pe domnul!), cu lupta dintre luminã ºi
întuneric, cu plesniri ºi învolburãri de univers ºi despicãri
de abis, cu rãsþipete ºi bubuituri infernale.

Demiurgismul acesta e preeminescian, fiind axat ºi
pe principiul eminescian al armonizãrii, al dreptei
cumpene, al echilibrului între antitese.
Logosul vine sã punã ordine în lumea anticristiazatã,
plinã de culori apocaliptice, infernalizatã: .. .ªi Antihrist
domneºte, / Despot pe lumea-ntreagã, cu varga sa de
fier / Altarele distruge, corupe ºi zdrobeºte, / ºi þipete de
sânge se-nalþã pân la cer //. Se va deschide cerul,
cuvântul iarãºi vine, / De vii ºi de morþi jude. ªi mii de
cherubimi / Pe palmele de flãcãri pe-al omului fiu þine, / ºi
laudã rãsunã prin mii de serafimi.
Atât în plan mitopo(i)etic cât ºi în plan ºtiinþific, Heliade
Rãdulescu este un constructor de sisteme, un cãutãtor
ºi realizator de principii sistemice. Sistemismul sãu este
echivalent cu organicismul specific românesc, axat pe
echilibrul antiteselor ºi pe ordinea naturalã a lucrurilor.
Construcþiile sunt vizionariste în sens preromantic ºi
valorificã sugestii biblice, kabalistice orfice ºi generalfilosofice. Autorul Zburãtorului, al Mihaidei ºi al Cãderii
dracilor cultivã esenþialmente o mitopo(i)eticã a Logosului,
al Marelui Cuvânt prin care se întregeºte toatã fiinþa: ªi
spirite, ºi geniuri, ºi minþi ce nasc ºtiinþã / Se-ntrec sã se
închine la Marelui Cuvânt / Prin el sã se-ntregeascã în
toatã-a lor fiinþã/ ªi-într-însele sã cheme al lui
coborãmânt.
Ontos înseamnã pe deplin, la Heliade Rãdulescu,
Loghos, fiinþarea semnificând înstãpânirea ºi întruparea
Marelui Cuvânt, a Divinului Verb. Structural, Universul se
constituie din trinitãþi din delte care intrã în matiaj, întrun concurs ºi concordare. Preluând din doctrinele lui
Moise triunghiul Autoritatea Divinã - Spiritul universalMateria universalã, el propune aceastã transformare a
trinitãþii Eloim-Spiritul-Materia (Autoritatea-Activul-Pasivul)
într-o trinitate inferioarã ºi pasivã Spiritul-Materia-Universul
(Activul, Pasivul-Rezultatul sau Efectul.) Logosul urmeazã
aceeaºi scarã descendentã a transformãrilor, coborând
din ipostaza divinã a cuvântului-luminã în ipostaze
încarnate, materiale.
Cu toate cã rãmâne un poet mai degrabã al
dimensiunii decât al intensitãþii, Heliade Rãdulescu este,
aºa cum a arãtat ºi acad. Eugen Simion în cartea sa
Dimineaþa poeþilor, un mare poet al miºcãrii, al ascensiunii
(zborului) ºi cãderii, al amplitudinii (vastitãþii) ºi nelimitatului
(insuportabilului).
Creatorul de principe, de arhetipuri, dublat la
pionierul cultural ºi de fiinþa mai specialã a proscrisului a
determinat adeziunea electivã a moldavobasarabenilor
Alexandru Hâjdeu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Constantin
Negruzzi ºi a cãrturarilor care au fãcut încercãri disperate
pentru a pãstra spiritul românismului în Basarabia.
Întâlnirea lor fundamentalã cu Heliade Rãdulescu are loc,
astfel, sub semnul pionieratului cultural, al arhetipalitãþii
mitopo(i)etice ºi destinului comun de proscriºi, de
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exilaþi. Corespondenþa lui Negruzzi purtatã cu el,
evocarea personalitãþii sale prin trei discursuri de cãtre
Bogdan Petriceicu Hasdeu, reacþia stârnitã de apariþia
Curierului românesc concretizatã în scrisoarea a opt
oameni de culturã basarabeni, prezenþa în manualele
mitropolitului Gavriil Bãnulescu-Bodoni, ºi gramaticele
ruso-române ale lui Gheorghe Codreanu, Iacob Hinculov,
ediþiile chiºinãunene ºi invocarea conºtiinþei unitãþii în lupta
pentru fiinþa naþionalã ºi limba românã sunt tot atâtea
mãrturii elocvente ale acestei întâlniri formative. E o
întâlnire ce are loc sub zodia unitãþii limbii române ºi
spaþiului cultural românesc. Mitul Daciei, al vechimii
(dacice), cultivat de Alexandru Hâjdeu, Bogdan Petriceicu
Hasdeu, Alecu Russo, Constantin Negruzzi, Constantin
Stamati, se pune sub semnul conºtiinþei aceleiaºi unitãþi.
Bucuria apariþiei primelor numere ale Curierului
Românesc în Moldova ºi Basarabia, aflate la 1829 sub
ocupaþia ruseascã, este consemnatã într-o scrisoare
trimisã ziarului de ieºeanul Dimitrache Pastiescul: Eu,
domnul Eliad, deºi însemnez cel mai mic punct între
fraþi, dar ca un patriot ce m-am pãtruns de o simþitoare
bucurie pentru începutul lucrãrilor bunilor mei compatrioþi,
n-am putut tãcea ºi nu a vã mãrturisi cunoºtinþã
(recunoºtinþã), cinstire ºi dragoste din partea tuturor
Românilor câþi se aflã în Moldova ºi Basarabia, având
norocirea a mã întâmpla în primãvara trecutã acolo, când
s-a ivit cele dintâi gazete ale Þãrii Româneºti (Curierul
Românesc, nr. din 5 ianuarie 1830; scrisoarea e reprodusã
în Petre V. Haneº, Scriitorii basarabeni, Bucureºti,
Editura Casa ªcoalelor, 1936, p. 42).
Lui Heliade Rãdulescu i se mai adresau, cu ocazia
apariþiei Curierului Românesc opt tineri români care îºi
fãceau studiile la Paris printre care se afla ºi basarabeanul
ªtefan Margeallã (zis ºi Marþela), funcþionar la Ministerul
de Externe de la Petersburg ºi autor al unei Gramatici
(Gramaticã ruseascã ºi rumâniascã închipuitã de ªtefan
Margela ºi tipãritã de dipartamentul opºteºtei învãþãturi tom întâi, Sanct Petersburg, 1827): Scrisoarea de la tinerii
rumâni ce se aflã în Paris cãtre redactorul Curierului Bunule ºi iubite Compatriot, primeºte astãzi mulþumirea
ce prin aceastã scrisoare îþi dau tinerii Rumânii (câþi se
aflã la Paris) pentru Curierul Rumânesc ce ai binevoit a ne
trimite. De prisos ni se pare sã-þi descriem câtã bucurie
am simþit toþi când am vãzut cã se tipãreºte ºi în patria
noastrã o gazetã: destul este sã ºtiþi cã prin vinele noastre
circuleazã sânge rumânesc ºi este cu neputinþã sã nu ne
batã inimile de bucurie când vedem ºi auzim cã sã fac
lucruri ºi aºãzãmânturi mântuitoare pentru patria noastrã
ºi care înlesnesc a se rãvãrsa luminile ºi cunoºtinþele care
contribuiesc spre fericirea ºi folosul Rumânilor. Tipãrirea
în limba rumâneascã a unei gazete este negreºit între
celelalte un mijloc deosebit a lumina pe fieºtecare asupra
drepturilor ºi datoriilor sale: ºi în tot chipul, orice bun Rumân
este dator a-þi mulþumi pentru buna începere ce aþi fãcut.
Suntem ai domniei tale, ca niºte fraþi, Coleschi sovetnic
St. Mãrgeallã, Alexandru Lenci, Nicolae Bãleanu, C.
Brãiloiu, Dumitrache Golescu, C. Lenci, I. Vlãduianu,
Costache Filipescu. - Paris 4 octombrie 1829 (Curierul
Românesc, 1829, nr. 58 din 28 oct. 1829).
De menþionat cã scrisoarea celor 8 studenþi
români din Paris cãtre Heliade Rãdulescu a fost
reprodusã în V.A. Urechia, Istoria ºcoalelor 1 - 1892
ºi, în traducere francezã, în Pompiliu Eliade, De
lespritpublic en Roumanie, Paris, 1905, p.242:
precum ºi în Petre V. Haneº Scriitorii basarabeni,
ed. cit. p.144-145.
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Un capitol aparte în biografia de creaþie a lui Ion
Heliade Rãdulescu îl înscriu raporturile sale cu Alexandru
Hâjdeu ºi Bogdan Petriceicu Haºdeu.
Demiurgismul heliadesc este relevat de Haºdeu ca
un principiu universal al creaþiei pe bazã de
consubstanþialitate cu creatorul suprem în discursul þinut
cu ocazia serbãrilor din 1881: Domnii mei, aceastã
marmurã reprezintã pe el. Nu-l vom numi, el n-are nume.
Poeticul grai al Sântei Scripturi zicea creatorul lui Iehova,
adicã cel care existã, fiindcã în natura -întreagã
Creatorul e pretutindeni ºi nu se aflã nicãieri în afarã din
naturã. Ei bine, orice mare om al unei naþii, creator într-o
sferã mai restrânsã, este ºi el Iehova este cel ce existã,
e sintezã unei epoce, e fãrã individualitate, fãrã nume....
Bogdan Petreceicu Hasdeu fãcea, evident, o
confesiune pro domo sua, cãci demiurgismul impersonal,
axat pe un principiu constructiv sistematist era ºi punctul
forte pragmatic al monumentalei sale opere. Lui Heliade
îi lipsesc facultãþile de a fi poet, filosof sau istoric; are
însã geniu, care se impune prin brodire, prin ghiciturã
pe care o rectificã pe o cale metodicã. O atare apreciere,
prin comparaþie cu Asachi defavorabilã acestuia (era
învãþat, foarte învãþat, dobã de ºtiinþã ºi de artã totodatã
mai vorbind vro zece limbi - dar Asachi nu avea nici o
scânteie de geniu: de la dânsul nu va rãmâne nimic), o
întâlnim în introducerea la proiectatul tom IV din
Etymologicum magnum romaniae: Al nostru Heliade nu
era poet, nu era filosof, nu era istoric; dar totuºi era un
om de geniu. Geniul nu ºtie, nu vede, ci brodeºte. Dacã
geniul a învãþat multã carte, el poate sã controleze, sã
verifice ºi sã rectifice ghicitura sa pe o cale metodicã.
Dacã n-a învãþat, rãmâne numai cu ghicitura, o ghiciturã
necontrolatã, neverificatã, nerectificatã, adesea o singurã
picãturã de adevãr între o mulþime de greºeli. Acea
picãturã însã meritã de a fi semnalatã, dupã cum meritã
a se scoate dintr-o movilã de nisip o foiþã de aur (B.
Petriceicu Hasdeu, Etymologicum magnum romanie a
dicþionarul limbei istorice ºi poporane a românilor, ediþie
îngrijitã ºi studiu introductiv de Grigore Brâncuº,
Bucureºti, 1976, vol. 3, p. 658).
Tot de aici aflãm cã întâlnirea lui Hasdeu cu Heliade
avea loc la ºase ani, când a citit încântat departe în
Basarabia cea dintâi carte româneascã pe care o ºtia pe
dinafarã: Crestomaþia ruso-moldoveneascã a lui Hâncu.
Este revelatoare mãrturisirea fãcutã de Bogdan
Petriceicu Haºdeu în Cuvântarea aniversarã rostitã în
ºedinþa solemnã a Academiei Române, în ziua de 13
ianuarie 1902 cu ocazia Centenarului lui Eliade: am fost
totdeauna, sunt ºi voi fi Eliadist. Mãrturisirea este
prilejuitã de refuzul lui Titu Maiorescu de a vorbi la ºedinþa
sus pomenitã. Hasdeu vorbeºte, la începutul cuvântãrii
despre tatãl Eliade, cãci - motiveazã el - toþi cei mai
buni dintre Românii cei bãtrâni de acum sunt fii spirituali
ai acestui mare dascãl, tribun ºi poet (B.P. Hasdeu,
Publicistica politicã 4 ediþie criticã, prefaþã, note ºi
comentarii de I. Opriºan, Ed. Saeculum I.O., Bucureºti,
2001, vol.2, p.369) Eliade e, în viziunea lui Haºdeu, omul
de la 1848 care þine o mânã rezematã pe Tudor
Vladimirescu, iar cealaltã pe Vodã Cuza.
Menþionând cultura munteneascã ºi formaþia sa sub
paternitatea lui Lazãr, Hasdeu vorbeºte despre marea
lui razã de iradiere în întreg spaþiul românesc: Eliade,
vãzut sau nevãzut, era pretutindeni în suflete, ºi nu numai
pânã la Milcov, Kogãlniceanu, ºi Costachi Negruzzi la
Prut, Alexandru Hâjdeu ºi Constantin Stamati la Nistru.
(Ibidem, p.373).
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În aceeaºi cuvântare i se recunoaºte lui Heliade
Rãdulescu meritul de a deconspira prin fabulele Mãceºul
ºi Florile ºi Cântecul ursului douã intrigi speculate ale
ruºilor, printre care era ºi încercarea de a pune mâna pe
minele româneºti.
Un alt capitol revelator al biografiei de creaþie a lui
Heliade este corespondenþa ºi schimbul de idei ºi
aprecieri cu heliadistul Constantin Negruzzi.
În Pãcatele tinereþelor dãm de recunoaºterea meritului
lui Heliade Rãdulescu de a o dezbrãca pe fata lui Chiriac
de toate þorþoanele strãine: Din norocire, un om veni. Un
om care-ºi ºtia în perfecþie limba sa. Un om ce era totodatã
poet, jurnalist, literator. El se numea Eliad. Acesta se
apucã sã dezbrace pe fata lui Chiriac, cum o chema el,
de toate þorþoanele strãine ce o desfigurau, ºi aratânduni-o întâi goalã, ca pre Vinera de Medicis, pentru ca sã
putem preþui formele ei cele mai frumoase, se apucã sã
o înveºmânte cu hainele cu cari era deprinsã ºi cari o
prindeau. Dar vãzu cã nu era destul de a ne arãta graþiile
fecioarei: trebuia sã ne dreagã ºi gustul stricat; pricepu
cu fireasca lui sagacitate cã a brusca lecuirea era a nu
ne mai vindeca, ºi aºa mai întâi începu a alunga o
grãmadã de slove ce nu ne trebuiau (Pãcatele tinereþilor).
În Scrisoarea XV (Criticã) menþioneazã de asemenea cã
una din cele multe care învecinicesc numele lui Eliad în
literatura românilor, este cã ne-a scãpat de atâtea litere
prisoselnice, ce încetul cu încetul începuserã a se
împãmânteni în limba noastrã.
La rândul sãu, Ion Heliade Rãdulescu apreciazã foarte
înalt preocupãrile literare ºi filologice ale lui Constantin
Negruzzi, vãzând în el ºi pe bãrbatul de geniu ºi pe
bãrbatul de gust - cãci croirea în general a unui plan, a
unei sisteme, aflarea unei arte sau meºteºug dovedesc
geniul aflãtorului, iar cercetarea nuanþelor, desãvârºirea
amãruntelor dovedesc gustul ºi formeazã frumosul (Ion
Heliade Rãdulescu, Scrisori ºi acte, Bucureºti, 1972,
ediþie îngrijitã, texte alese, glosar, indice de George Potra,
Nicolae Simache ºi George G. Potra Studii ºi
documente, Ed. Minerva, Bucureºti, 1972, p.16.
Negruzzi apare, în viziunea portretisticã a lui Heliade
Rãdulescu drept un bãrbat versat în literaturã, ce mult sa ostenit ºi a cugetat în lucrarea limbei naþionale, atât în
general, cât ºi în cele mai mici amãrunte  (Ibidem, p. 16).
Eu sunt acel care am scris urmând gramaticei
muntenilor, eu am tradus ºi tipãrit pe Maria Tudor, Angelo,
precum ºi alte mai mici compuneri ce s-au vãzut în foile
de Bucureºti. Eu am scris a în loc de au ºi e în loc de îi;
aºadar pe mine mã ocãrãºte acest domn literator atât
de prozaiceºte? Din ale mele alcãtuiri (pe care le numeºte
batjocorite) îl dogoreºte ruºinea a câtã vre un fragment
(rãspuns la intervenþia lui Sãulescu în suplementele
Albinei româneºti din 29 iunie ºi 13 iulie, în care acuzã
pe Heliade cã ar tinde sã transforme dialectul muntean
în limbã literarã româneascã ºi sã muntenizeze operele
moldovenilor apãrute la Bucureºti).
Dar noi sã scrim cu slovele pãrintelui Chiril, când navem nici un amestec cu sfinþia sa ºi cu limba d-sale?
Interesul ce ne face sã reluãm literele strãmoºeºti este
cunoscut de toþi românii, este sã ne apropiem de lumea
civilizatã ºi sã ne dezlipim odatã - mãcar cu limba - de
naþiile eterogene (C. Negruzzi, Alexandru Lãpuºneanul,
Bucureºti, 1964, p. 217).
Heliade, dupã opinia lui Negruzzi, a simplificat
alfabetul, a scos din uz ocsiile, variile ºi perispomenile ºi
alte bastarde litere, burduhoase, grebãnoase, ovale,
rãtunde, sucite ºi cârligate.

Înalta preþuire a demersului filologic al lui Negruzzi
denotã o fervoare programaticã ce continuã demiurgismul
mitopo(i)etic propiu-zis, axând-o pe o temeinicã axã
sistematicã, pe un plan incipient bine articulat, pe artã ºi
meºteºugul aflãrii, adicã a cercetãrii, investigaþiei, pe
cercetarea nuanþelor ºi amãruntelor (care sã dovedeascã
gustul ºi sã formeze frumosul). Atât Heliade cât ºi
Negruzzi sunt niºte sistematiºti care-ºi concep sistemul
în spirit platonician, al kolokoghatiei estetice antice ºi al
clasicismului care impune respectul principiilor ºi legilor,
al întregului, sfericului, rotundului. Ca ºi în viziunile sale
poetice urierizate, vulcanizate, puse sub semnul
magmaticului incandescent, al unei adevãrate Sturm und
Drang Heliade opune haosului, ordinea, armonia, cu alte
cuvinte, punerea în sistem. Evident o sistematizare
determinã circumscrierea unui cerc hermeneutic bine
delimitat, bazat pe o constituire autarhicã, intrinsecã.
Aºa cum universul se creeazã pe baza propriilor forþe, a
principiilor luminoase, a cereºtii armonii, a virtuþilor ºi
veseliei, a sfintei atmosfere a luminii celii vii (Cãderea
dracilor), - totul pus sub al lumii plan simbolic preursit,
tot astfel universul limbii se ordoneazã dupã natura ºi
însuºirea ei, în aºa fel ca sã exprime plenar gândirea:
Sistema mea, precizeazã Heliade în întinsa scrisoare
cãtre Negruzzi din 27 iulie 1836, a fost ca sã poatã cineva
aduce limba în stare pe cât se poate a exprima tot ce se
gândeºte, fie în materie fizicã, fie moralã, fie politicã, fie
religioasã. Pe drumul acesta am vrut sã am povaþã, de
se va putea, dreptul cuvânt, armonia ºi energia ºi sau pe
catetrele sã le întrebuinþez, deodatã, sau dupã întâmplãri
sã aleg pe cea mai preferabilã ºi mai potrivitã cu
împrejurarea (Ion Heliade Rãdulescu, Scrisori ºi acte,
Bucureºti, 1972, p. 17).
Dreptul cuvânt îl presupune constituirea limbii dupã
propria ei fire ca atare,, jumânirea ei fireascã - aºa cum
au grecit, latinit, italienit... grecii, romanii, italienii,
armonia cere ca în aceastã pravilã de a rumâni zicerile
sã nu se uite ºi drepturile ei de a face excepþii de la
pravila ºi de a se feri de asprimea întâmpinului celui
urât, iar energia, bazatã pe dreptul cuvânt, va evita
lungimea zicerilor, repezindu- se ca fulgerul din gurã
ºi tunând în inimile ascultãtorilor.
ªi Constantin Negruzzi are intenþii sistematiste,
vorbind despre þesãtura limbii noastre (în consens cu
structura gramaticalã heliadescã), ºi de tipul limbei ºi de
construcþia limbii noastre. În Scrisoarea XIV (Criticã)
vorbeºte chiar de o ºtiinþã sistematicã, de adunarea ºi
aºezarea limbii: Dacã limba ar fi rãmas precum se vede
în cãrþile vechi ºi se aude în gura poporului, ºi vreun om
înzestrat c-o ºtiinþã sistematicã a limbelor rude s-ar fi
apucat a o aduna ºi a o aºeza, precum cer tipul ºi originea
ei, negreºit cã am fi scãpat de toate aceste pleonasme,
fiorituri ºi cacofonii.
Ne amintim la acest cel de-al doilea centenar al lui
Heliade Rãdulescu de finalul Cuvântãrii la Academia
Românã cu prilejul primului centenar în care se spunea
cã oferã, ca semn de comemoraþiune, o cupã de argint
din care închinase bunicul sãu, Tadeu, la botezul tatãlui
sãu Alexandru.
* Comunicare þinutã în cadrul ªedinþei omagiale a
Academiei Române dedicatã bicentenarului naºterii lui
Ion Heliade Rãdulescu (14 ianuarie 2002).
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I.L. Caragiale în lumina
unor amintiri puþin cunoscute

Perioada apropierii lui I. L. Caragiale de Partidul Conservator Democrat al lui Tache Ionescu este o perioadã
incomodã pentru biografii marelui dramaturg, pentru cã
sunt dispuºi, mai degrabã, sã vadã în aceasta o abdicare
de la principiile care l-au diriguit pe cel care a vituperat
politicianismul burghez ºi nu o experienþã dramaticã,
dictatã de un seism social la fel de dramatic. Rãscoalele
þãrãneºti din 1907 au zbuciumat adânc sufletul
scriitorului, fapt evidenþiat în corespondenþa sa ºi în
mânia vitriolantã exprimatã în broºura 1907, din
primãvarã pânã în toamnã. Nu trebuie sã uitãm cã I. L.
Caragiale este singura mare conºtiinþã româneascã care
recepteazã fenomenul departe de þarã, în Germania.
Orgolioasa lui retragere, dictatã de alte cauze, îi va fi
strecurat gustul amar al unei dezertãri sociale, fiorul
acestei crize dictându-i necesitatea militantismului politic. Sciziunea conservatorilor îi oferã prilejul.
În gama partidelor politice româneºti de atunci,
Partidul Conservator Democrat era un partid nou,
necompromis în viaþa politicã. La aceastã opþiune a
contribuit o motivaþie afectivã, ºi anume faptul cã în
fruntea Partidului Conservator Democrat se afla Tache
Ionescu, vechi prieten, singurul om politic de prestigiu
care acordase lui Caragiale preþuirea ce i se cuvenea,
participând - acesta este doar un exemplu - la
sãrbãtorirea din 23 februarie 1901, în sala Gheanþu,
pentru cei 25 de ani ai sãi de activitate literarã.
Este ºtiut cã rezultatul acestei aderãri nu a fost
decât un calvar dureros al neliniºtii, o îndepãrtare de la
treburile scrisului, de la viaþa sa de familie, ºi în final, o
deplinã insatisfacþie politicã.
Caragiale nu a propus destinului sãu eroarea, ci
experienþa, o speranþã (poate va ieºi ºi de acolo un
bine). El a privit cu multã seriozitate încercarea de a
participa la viaþa politicã. Când vorbeºte despre întrunirile
politice adoptã un ton solemn: Gazetele spun cã Tache
Ionescu a hotãrât sã înceapã dupã vacanþa Paºtelor
campania în toatã þarã - întruniri ºi banchete. Mi-e tare
1
fricã sã nu mã cheme patria . În orice caz nu-l putem
acuza de demagogie pe Caragiale.
Nu e mai puþin adevãrat cã, în legãturã cu prezenþa
sa în viaþa politicã, marele scriitor are o uºoarã umbrã
de pudoare, de autoironie evidentã în corespondenþã
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(Am luptat - Am biruit2), în stilul unora din cuvântãrile
sale politice. Aici recunoaºtem limbajul personajelor,
mimat autoironic de cãtre autor pentru propriile lui acþiuni.
Într-un rând, anticipând poate, vorbea despre faptul cã
l-au ajuns blestemele lui Ricã Venturiano: sã predic, la
bãtrâneþe, sufragiul universal3.
Din motivele arãtate mai sus, Caragiale s-a aruncat
în lupta politicã. La baza tuturor stã un seism social ºi
sufletesc - rãscoalele þãrãneºti din 1907, patriotismul
sãu generos rãscolit acum: Priveºte adânc þãrânile
patriei ºi le sãrutã ºi pe mine mai mult (scrisoare din
septembrie 1907).
Cercetând corespondenþa cu Paul Zarifopol, cel mai
susþinut capitol al corespondenþei lui Caragiale, putem
extrage aproape cu precizie perioadele când marele
dramaturg se afla în þarã, deci angrenat în activitatea
politicã: a) aprilie-iunie 1908, cea mai lungã perioadã
afectatã acestei activitãþi; b) 4-10 decembrie 1908, o
perioadã foarte scurtã, când a fost chemat special pentru
întrunirile de la Botoºani ºi probabil Roman; c) 28
octombrie - 30 noiembrie 1909.
Chemarea specialã din strãinãtate a lui Caragiale,
doar pentru câteva zile, în iarna lui 1908, vine sã
sublinieze deosebita importanþã a prezenþei lui la aceste
întruniri, miza mare pe care o puneau conservatoriidemocraþi pe prezenþa sa, adevãratã platformã politicã.
ªerban Cioculescu vorbeºte despre entuziasmul cu
care era primit Caragiale pretutindeni, despre ovaþiile
care-l întâmpinau întotdeauna. Or, se pare cã n-a fost
mereu aºa, ca partidele istorice adverse l-au privit cu
ostilitate, trecând la atac, încercând sã-i provoace
incidente, fapt care, poate l-a îndârjit pe Caragiale,
creându-i iluzia cã prin înregimentarea sa se rãzboieºte
cu cei care au determinat suferinþele þãranilor din 1907.
În aprilie-iunie 1908 turneele politice ale
conservatorilor- democraþi puncteazã oraºele PiatraNeamþ, Ploieºti, Buzãu, Râmnicu-Vâlcea, Târgoviºte ºi
Turnu- Severin.
În legãturã cu întrunirea de la Târgoviºte existã niºte
amintiri mai puþin cunoscute aparþinând lui Ion PopescuCerna. Amintirile au vãzut lumina zilei, rãmânând însã
uitate acolo, într-un ziar obscur de provincie4, cu prilejul
necrologului marelui scriitor:
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L-am cunoscut pentru prima oarã - mãrturiseºte
Ion Popescu-Cerna - la 25 mai 1908, cu ocazia venirii
5
lui Tache Ionescu la Târgoviºte . Deºi trecuserã, la
data când redacta necrologul, patru ani de la întâlnire,
memoria nu-l înºealã pe Ion Popescu-Cerna. O
scrisoare trimisã de Caragiale în acest an, din Sinaia,
adresatã aceluiaºi Paul Zarifopol, confirmã datarea de
mai sus:
Stimate d-le Dr., miercuri, 21 mai st.
V. Râmnicul Vâlcea, duminicã 25 mai st. v. Târgu6
Vestei . O altã scrisoare anterioarã, expediatã tot din
Sinaia anunþã, de asemenea, ca sigure, douã întruniri
electorale: Mai am Târgoviºte ºi Severin, apoi Berlin7
Leiptzig .
Putem observa în treacãt plãcerea de ordin lingvistic
a lui Caragiale de a savura sonoritãþile unor presupuse
etimoane, deci o anumitã preocupare pentru etimologie,
fie ea ºi pasagerã (Târgu- Vestei, Târgoviºte, sau în
altã parte Ibraila pentru Brãila).
Ion Popescu-Cerna îl întâlneºte pe Caragiale cu
Tache Ionescu ºi un grup de fruntaºi conservatoridemocraþi de la centru - dintre care nu va fi lipsit
Mihalache Dragomirescu, un grup de conservatoridemocraþi localnici - dintre care cu siguranþã n-a lipsit
George Cair, poet, colaborator la Moftul român, fost
prefect de Dâmboviþa, care refuzase sã tragã în þãranii
rãsculaþi la 1907, precum ºi o cunoscutã cântãreaþã din
Ploieºti (la grãdina Lãzãrescu, care mai existã ºi astãzi,
drapatã de corzile groase ale viþei de vie sãlbatice).
Aici, la Târgoviºte, procedeele înfierate în O
scrisoare pierdutã, la un sfert de veac de la premierã,
se exercitau asupra autorului: timp de mai bine de o
orã agenþii politici ai partidelor au bombardat întâlnirea
cu cioburi de sticlã ºi ouã clocite. Deºi trecuse demult
de miezul nopþii, Caragiale scrie un bilet prietenului
sãu mai tânãr, I. Al. Brãtescu-Voineºti, care locuia
atunci în Târgoviºte, rugându-l sã-l scape din încercuire
ºi din plictiseala acestei întâlniri politice care se
prelungea peste limite.
Caragiale era nervos, dupã cum îºi aminteºte Ion
Popescu- Cernea dar scria foarte caligrafic ºi citeþ. În
scrisoarea cãtre Brãtescu (scrisoare care oferã subiectul
articolului precedent), al cãrui cuprins nu-l mai pot reda
exact, i se adresa cu titlul «iubite maiestre»,, îºi
8
aminteºte acelaºi memorialist .
Entuziasmul lui Brãtescu-Voineºti, mãrturisit într-o
scrisoare din 10 decembrie 1909, dupã care ar fi citit-o:
... La 3 singur, la 6 nevesti-mi, la 9 seara am citit-o
vecinilor mei Dimitrii. (este vorba de Costicã Dimitriu,
senator, fost ministru, ºi de soþia sa, care stãpâneau
pe atunci actuala clãdire a Muzeului tiparului ºi cãrþi
vechi româneºti - n.n.), înainte de culcare am mai
citit-o o datã singur. Am adormit râzând, m-am
sculat azi dimineaþã, cu gândul la Manoli Gaidari,
fiindcã veneau la Bucureºti, am luat revista cu mine
în ghiozdan ºi de la Târgoviºte pânã la Gherghani
9
am citit-o la 6 inºi cu care mã gãseam în tren . Iatã
deci, un adevãrat recital Kir Ianulea. De fapt nici nuvela

nu era scrisã la acea orã, în mai 1908, mãrturie fiind
scrisoarea din 8/21.I.1908: Stimate d-le doctor, cu
ajutorul lui dumnezeu, l-am dat în sfârºit gata pe
dracu Kir Ianulea, isprãvit acu, nu-mi rãmâne decât
10
sã-l dichisesc... .
Ion Popescu-Cerna îºi aduce aminte ºi de o a
doua vizitã la Târgoviºte, anul urmãtor, în 1909, fãrã
sã mai þinã minte data, vizitã care pare, conform
periodizãrii stabilite de noi sã fi avut loc între 28
octombrie - 31 noiembrie.
Cu aceastã ocazie, dupã cum îºi aminteºte
memorialistul, se organizeazã lângã Târgoviºte, în
pãdurea Priseaca, la vila Mierea a lui V. Dimitropol, o
întrunire. Aceastã vilã a fost cântatã de George Cair, în
volumul Amurg: În þinutu-i pe de-a rândul, / Verzi
tãlãzuiesc pãduri; / Iar departe, munþii suri / Melancolic
îþi prind gândul / ... Pãsãrelele vrãjite / Scot din zori
pânã-n amurg / Mii de triluri, ce se scurg / Peste, vãile11
adormite... .
ªi pe Caragiale îl fermecase aici frumuseþea naturii,
cântecul pãsãrilor.
Alegãtorii dâmboviþeni din partea muntelui, prin glasul
unor þãrani, îi promiseserã lui Caragiale sã-l aleagã
deputat ºi Caragiale primise.
În pãdurea de la Mierea admirã cãmeºile ºi
pantalonii albi, ca ºi pe purtãtorul lor, frumuseþea
costumului popular. În faþa vilei s-a fãcut o horã mare, la
care a intrat ºi Caragiale, care pãrea flãcãu de 20 de
12
ani .
Se pare cã aceastã vizitã a fost unul din momentele
cele mai râvnite de I. L. Caragiale - un contact cu þãranii
ce trãiserã drama rãscoalelor þãrãneºti din 1907, pentru
care se aruncaserã în luptã dintr-o puternicã conºtiinþã
civicã, într-o experienþã însã eºuatã.
* Victor Petrescu, Mihai Oproiu, Constantin
Manolescu  Târgoviºtea Culturalã, Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2000
NOTE

1. I. L. Caragiale, Opere, vol. VII, Corespondenþã, Bucureºti,
Editura Fundaþiilor, 1942, p. 132.
2. Op. cit., p. 101.
3. Op. cit., p. 427.
4. Dâmboviþa (Valea Lungã), an II, nr. 1, iunie 1912.
5. Ibidem.
6. I. L. Caragiale, op. cit., p. 101.
7. Op. cit., p. 102.
8. Dâmboviþa (Valea Lungã), ibidem.
9. I. L. Caragiale, Opere, vol. III, Bucureºti, Editura pentru
Literaturã, 1962, p. 678.
10. I. L. Caragiale, Opere, vol. VII, Corespondenþã,
Bucureºti, Editura Fundaþiilor, 1942, p. 132.
11. George Cair, Amurg, Bucureºti, 1921 (poezia Colþ de
vrajã - Vila Mierea).
12. Dâmboviþa, (Valea Lungã), ibidem.

Constantin Manolescu
Articol publicat în nr. 2/2002
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ªerban Cioculescu istoric

Reputat critic literar, cu o activitate extinsã pe aria
a mai bine de ºase decenii, în acel strãlucit contingent
al criticilor celei de-a treia generaþie postmaiorescianã,
ªerban Cioculescu avea ample cunoºtinþe nu numai în
strictul domeniu al specialitãþii sale, ci ºi în discipline
convergente, printre care cea mai îndrãgitã, cea mai
frecventatã, a fost istoria.
În anii în care a fost exclus din viaþa literarã, de
pildã, îºi petrecea timpul la Arhivele Statului, în marile
biblioteci ale Bucureºtilor, ºi mai ales la aceea a
Academiei Române, unde studia acte ºi documente din
trecut - era ºi colecþionar - transcriindu-le spre propriai delectare. În mapele lãsate, am identificat sute de
asemenea fiºe unde erau copiate textele unor vechi
hrisoave, arbori genealogici ai unor familii boiereºti, date
privind personalitãþi ale epocii, cu toatele în afara
profesiunii sale, dar oferindu-i elemente ºi de ansamblu
ºi de amãnunt în ultimã instanþã tot aceleia. De pildã,
mai mulþi arbori genealogici se refereau la mari familii
boiereºti ce dãduserã ºi scriitori sau oameni de culturã!
Chemat, mai apoi, adesea, sã participe la
comemorãri ale unor personalitãþi de seamã ale
trecutului nostru istoric, cu activitate culturalã, ªerban
Cioculescu a fost exegetul lor ideal, din foiºorul unor
vaste cunoºtinþe, orânduite de o memorie fenomenalã.
Vorbind, în Germania Federalã, despre Dimitrie
Cantemir, îºi surprinsese auditoriul, într-o conferinþã
liberã, printr-o erudiþie din acea specie care nu se poate
simula. Tot astfel, studiind cronica lui Neculce, ajunsese
la concluzii asupra acestuia ce scãpaserã istoricilor ºi
pe care ei, ulterior, ºi le-au însuºit.
De aceea n-am fost deloc mirat când, cãzându-mi
în mânã un extras din cel de-al cincilea tom al Secþiei
de ºtiinþe filologice, literaturã ºi arte (anii 1983-1984)
am dat peste studiul intitulat Conºtiinþa unitãþii de neam
la umaniºtii ºi cãrturarii veacului de mijloc scris de
pãrintele meu la cele istorisite de ultimul cronicar
bizantin, Laonicos Chalcocondilas, contemporan luãrii
Constantinopolului, la fratele acestuia, Demetrios,
profesor la Padova ºi primul editor al lui Homer, la Enea
Silvio Piccolomini - mai târziu papa Pius al II-lea - sunt,
aici, cercetate izvoare cu privire la noi, acestea din urmã,
de exemplu, cercetând limba valachicã o socotea a fi
cea italianã dar imperfectã ºi foarte coruptã. Un alt
italian, Antonio Bonfini, istoriograf al lui Matei Corvin,
ne recunoºtea strãmoºii latini dupã cum o mãrturiseºte
limba lor, care n-a putut fi extirpatã, deºi sunt aºezaþi în
mijlocul atâtor neamuri de barbari, locuiesc partea de
jos a Istrului pe care odinioarã o locuiau daci ºi geþi.
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Umanismul nostru, al românilor, îl considera ªerban
Cioculescu a începe cu Grigore Ureche, cel care, în
stilul sãu de o clasicã concizie a formulat memorabilele
cuvinte de la Râm ne tragem. Scria profesorul: originea
romanã a românilor de pretutindeni ia o extensie
superioarã în opera lui Miron Costin, amãnunþit analizatã
în studiu. Încã mai cultivat decât Miron Costin va fi fost
stolnicul Constantin Cantacuzino, din Þara
Româneascã, unchiul ºi sfãtuitorul în materie de politicã
externã al lui Constantin Brâncoveanu: Spirit filosofic,
vede istoria popoarelor caracterizatã prin cele trei
stepene (trepte)...adecãte urcarea, starea ºi
pogorârea. Iar poporul nostru ca pe un zid bun ºi tare,
înaintea turcilor le-am fost.
Însã vechea noastrã istoriografie ºi-a atins apogeul
cu opera vastã ºi variatã a proteicului Dimitrie Cantemir,
cel care n-a publicat în vremea lui, în Moldova, decât
Gâlceava dintre trup ºi suflet, lucrare eticã, în românã
ºi greacã, poate cu ajutorul dascãlului sãu cretan Ieremia
Cacavelas. Erudit, Dimitrie Cantemir manevreazã cea
mai bogatã bibliografie dintre toþi cronicarii noºtri, spre
a dovedi unitatea poporului nostru în spaþiul Daciei
romane. În concluzie: Mare polihistor în stil baroc, de
fapt poet ºi pamfletar, creator ºi om de ºtiinþã ºi în
domeniul muzicii, Dimitrie Cantemir personificã cel mai
bine dintre toþi geniul naþional ºi capacitatea ºtiinþificã a
poporului nostru. ªcoala ardeleanã îi va cunoaºte ºi îi
va prelua mesajul, deschizând o epocã nouã.
Poate nu stricã a aminti cã toate aceste afirmaþii
ale latinitãþii noastre le-a fãcut ªerban Cioculescu întrun moment când se punea tot mai sever accentul pe
elementele de substrat, pe anterioritatea crezutã a
acestora asupra celor vestic europene, pe figura lui
Burebista, rege întemeietor, în gestul celui ce se voia,
dupã douã milenii, continuator!
Lectura, biblioteca, i-au furnizat tatãlui meu ceasurile
acelei indicibile bucurii pe care numai intelectul le
realizeazã, când vremurile îi îngãduie fie ºi numai a se
despãrþi de cãrþile lui preferate. Ca director general al
Bibliotecii Academiei, ªerban Cioculescu primise
recunoaºterea unei nedezminþite, fierbinþi fidelitãþi faþã
de culturã, ca factor de stãpânire a destinului. Poate
cei mai fericiþi ani ai vieþii sale, câtã vreme nu s-a pornit
ºi politica de demolare a Bibliotecii Academiei, spoliatã
progresiv de cele mai preþioase fonduri ale ei, trecutã
într-un rang secund, scoborâtã în intrigi subalterne.

Barbu Cioculescu

Articol publicat în nr. 2/2002

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
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Un neoclasic: Iancu Vãcãrescu

Când se referã la
primii noºtri poeþi, mai
toatã
lumea
le
subliniazã importanþa
culturalã, dar exprimã rezerve faþã de valoarea lor
esteticã. ªi chiar dacã lucrurile stau altfel, este agreatã
mai curând ingenuitatea lui Ienãchiþã ori spontaneitatea
lui Alecu, decât construcþiile mult mai pretenþioase ºi
mai conºtiente de sine ale lui Iancu.
Problema e, totuºi, delicatã, deºi, indiscutabil,
latura esteticã este o componentã fãrã de care nu se
poate vorbi despre supravieþuirea unui scriitor. Dar sunt
în literaturã autori mari ºi autori importanþi. Primii sunt
mereu actuali, cei din urmã trebuie actualizaþi. Ei sunt
verigi dintr-un proces care n-ar fi suficient de bine
înþeles dacã nu li s-ar sublinia importanþa, fie ºi
culturalã, ºi dacã nu s-ar întreþine un minim interes
faþã de creaþia lor.
Un asemenea autor este Iancu Vãcãrescu. El face,
ca poet, un important pas înainte, de la o liricã
restrânsã la sfera moralã ºi eroticã spre una care începe
sã observe obiectele ºi lumea din jur, sã fie, adicã,
mai concretã ºi sã se aplece, totodatã, cu mai multã
preocupare asupra fiinþei interioare. Înaintaºii sãi erau
îndrãgostiþi care scriau poezie. Iancu este un poet care
abordeazã tema iubirii. Temele sale sunt mult mai variate, lecturile mai cuprinzãtoare, preocupãrile mai diverse. Toate acestea se întâmplã ºi datoritã faptului
cã Iancu trãieºte într-o altã epocã decât cea a lui
Ienãchiþã ºi Alecu, el fiind, alãturi de Asachi, o
personalitate a tranziþiei, aºadar, într-un anume fel, un
deschizãtor de drumuri.
ÎNCEPUTURILE literaturii române moderne stau
sub semnul descoperirii Occidentului. Înainte de ruptura
produsã dupã 1830, spiritul european s-a insinuat cu
discreþie ºi a coexistat cu mentalitãþile ºi chiar cu
morala orientalã. Metafora lui George Cãlinescu, care1 caracterizeazã pe Conachi drept un Petrarca ras în
cap, indicã sugestiv condiþia literatorului român din
epoca de tranziþie. El nu este însã decât la suprafaþã
un ins anacronic, în profunzime simte impulsul
sincronizãrii. Este ceea ce-1 defineºte, în chip evident,
ºi pe Iancu Vãcãrescu.
Formaþia autorului Primãverii amorului explicã
deopotrivã dominanta clasicã a literaturii sale ºi
deschiderea cãtre preromantism. Cultura lui îmbinã
interesul pentru creaþia celor vechi cu lectura autorilor
din secolul al XVIII-lea (dar ºi a renascentiºtilor ori a
clasiciºtilor francezi). Nu-i este, însã, strãinã nici creaþia
lui Lamartine. A studiat la Viena ºi cunoºtea greaca,
franceza, italiana ºi germana, ceea ce i-a înlesnit
lectura directã a numeroase scrieri vechi ºi modeme.
A scris poezie, a tradus teatru din clasici (Britannicus
de Racine) sau din autori contemporani care scriau în
spiritul clasicilor tragedii cu subiecte din antichitatea

greacã sau romanã având drept scop trezirea
sentimentului patriotic (Ermiona, mireasa lumei
celeilalte, de Fr. Wilh. Ziegler ori Regulus, de Heinrich
von Collin), ºi s-a implicat în principalele acþiuni
reformatoare ale vremii sale: fundamentarea
învãþãmântului, înfiinþarea unor societãþi literare,
organizarea primelor reprezentaþii teatrale ºi
întemeierea Teatrului Naþional. În Revoluþia din 1848 a
fost mai puþin prezent, probabil datoritã rudeniei cu
domnul Gheorghe Bibescu, dar vederile sale au fost
întotdeauna democratice.
Poezia lui este abundentã, variatã ºi inegalã. Pe de
altã parte, este plinã de ecouri ºi, în multe locuri,
cuprinde traduceri nedeclarate din autori identificaþi sau
nu. Iancu este, în concepþiile social-politice, un iluminist
întârziat, iar formula sa poeticã se dovedeºte a fi, cum
aratã Al. Piru, neoclasicã în sensul noului clasicism al
secolului al XVIII-lea, derivat din Horaþiu, Ovidiu, Catul,
Anacreon, Sapho, Teocrif ºi cultivat de numeroºi poeþi
francezi, germani, italieni ºi greci, dintre care o înrâurire
evidentã au avut, asupra lui Iancu Vãcãrescu, Metastasio
(din care a ºi tradus), grecul Athanasios Christopoulos,
supranumit noul Anacreon, contemporan cu poetul
nostru, ºi care a trãit o perioadã la Bucureºti, dar ºi
mulþi alþi reprezentanþi ai micii poezii a veacului al XVIIIlea, precum Savioli, Giovan Gherardo de Rossi, Iacopo
Vittorelli, Delille, Bertin, Pamy, Gilbert, Lebrun,
anacreontici astãzi, în cea mai mare parte, uitaþi. Faþã
de toatã aceastã înºiruire de nume, trebuie totuºi avutã
în vedere observaþia cãlinescianã cã, întâlnindu-se cu
poezia sfârºitului de secol XVIII, anacreonticele lui Iancu
Vãcãrescu sunt, ca ºi ale lui Asachi, venite pe cale
directã. Se ºtie, de altfel, cã Iancu Vãcãrescu era un
avizat cunoscãtor al poetului antic.
POEZIA cea mai cunoscutã a lui Iancu Vãcãrescu
rãmâne O zi ºi o noapte de primãvarã la Vãcãreºti sau
Primãvara amorului, compusã în perioada în care autorul
a locuit la moºia sa, ca ispravnic de Dâmboviþa, adicã
prin 1815-1818. Este o compunere oarecum greoaie,
de 436 de versuri, în care se amestecã numeroase cliºee
ºi un imaginar cam veºtejit, cu pasaje limpezi, de o
certã prospeþime liricã. Epica e convenþionalã,
structurând poemul în trei pãrþi. În prima, poetul, prins
în mrejele dragostei de care nu poate scãpa nici prin
cântec, îºi poartã dorul ºi jalea la poalele Carpaþilor. A
cânta amorul e o întreprindere dificilã, chiar imposibilã,
zice autorul, al cãrui procedeu predilect e aici
preteriþiunea, cãci evocând pe Apollo, Venera, Diana,
Marte, Ceres, Pan, Neptun, Pluton ºi chiar Joe ºi
declarând cã nu poate cânta, el chiar o face ºi-ºi divulgã
motivul aprinderii, nu altul decât o tânãrã copilã de români
care are arme în stare sã-i reziste lui Amor. Erotica lui
Iancu Vãcãrescu este mitologizantã ºi alegoricã, adesea
în exces, dar textul se lumineazã atunci când poetul
descrie cadrul natural, în tonuri de idilã clasicã ºi de
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pastel ºi în spiritul poeziei bucolice a secolului al XVIIIlea: Se întinde o câmpie / De sub poale de Carpaþi, /
Câmp deschis de vitejie / La românii lãudaþi; // Surpãturi
sunt de o parte, / De-un oraº ce a domnit;/ O gârliþãncoaci desparte / Un crâng foarte-nveselit. // Acolo am
eu cãscioarã / Pe un vârf de deliºor; / Curge-n vale-i o
apºoarã / Murmurând încetiºor. // în potrivã zmãlþuite /
Dealuri altele se vãd, / ª-în vâlcelile-nflorite / Miei pasc,
alerg, se joc, ºãd. Metastasio contura ºi el imagini
asemãnãtoare ale naturii devenite depozitara amintirilor
dragostei, precum aceasta, transpusã în româneºte de
Iancu Vãcãrescu însuºi: Eu voi vedea adesea / Vãi,
câmpuri, munþi, grãdine / Unde trãiam cu tine / ferice
orice zi. / Câte aminte-aduse / O s-am puteri nespuse /
ªi tu, ori cine ºtie / De m-ei mai pomeni!. La poetul
român, natura e locul de refugiu din calea dragostei,
spaþiul în care aflã virgiliana tihnã sub tegmine fagi, ca
odinioarã Maelibeu: Lãsând ale lumei mare / Cinsti,
nãdejdi ºi fumuri seci, / Amãgiri cu-ncredinþare, /
Vrãjmaºi calzi, prieteni reci; // Acolo cu sãnãtatea, /
Cu odihna însoþit, / Toatã-a vieþii bunãtatea/ Dobândeam
eu însutit. O datã cu liniºtea, poetul recâºtigã prietenia
muzelor, simþindu-ºi regenerate sufletul, trupul ºi harul,
ºi are o clipã intuiþia tainelor universale: De-amãrunt
privind natura, / Planeþi, rãsãrit, apus, / Stãm gândind:
Aºa fãptura / Cine-ar fi-nvârtind de sus?! Dar nu duce
gândul mai departe (ºi nici n-o va face vreodatã), oprinduse aici: Câtã slavã se cuvine / La unul ca El, i-o dam! /
ª-însumi mulþumit de mine / Mã duceam ºi mã culcam.
Partea a doua a poemului integreazã, într-o
variantã personalã, poezia Amor muiat de ploaie de
Anacreon, reluatã de mai mulþi autori cunoscuþi de
Vãcãrescu, între care Christopoulos. Zeul dragostei
vine la uºa poetului, e lãsat în casã, apoi îl ia de
mânã ºi-l duce în naturã, povestindu-i cum a cãzut el
însuºi în mrejele unei copile de ºaisprezece ani (ca
ºi poetul, probabil) ºi cum s-a simþit dezarmat în faþa
ei. Povestea lui Amor e punctatã de scurte descrieri
ale cadrului, fãcute în spirit clasic, în ciuda unor motive care ar fi putut genera un alt stil: Pe cer mii de
mii de stele / Semãnate strãluceau; / La câmp focuri
de surcele / De departe vãpãiau. // Briliant vãrsa cu
falã / Al fântânei viu susur; / O tãcere, o lucealã /
Preste tot domnea-mprejur. // Firei, glasul cântãreþii
/ Blândei dulci privighetori, / Spunea- ntoarcerea
verdeþii, / ª-a luminei dupã nori.
Partea a treia aduce tâlcul. Poetului îndrãgostit i
se reveleazã adevãrata forþã a dragostei, biruinþa lui
Amor ca principiu al vieþii, regenerator. Dimineaþa idilicã
apare simbolic, într-o imagine construitã în spiritul
graþiosului mitologizant din poezia minorã a vremii:
Aurora se coboarã / Din braþele lui Titon / veselã ºi
rumeoarã / Fãrã teamã de vreun zvon. // Pe-a ei cale
semãnatã / De trandafiri vii la feþi / Vine, porþi deschidendatã / Zâmbitoarei dimineþi. Amor e zeul tutelar al
naturii ºi al poeziei, el dezvãluie mai profund tainele ºi
vraja lumii: înlãþitã mi-e simþirea / Acum simþ deosebit,
/ Simþind vãz deosebirea/ De simþit ºi de simþit. //
Sângele mi s-înnoieºte, / Minþile mi se desleg, / Orice
glas mie-mi vorbeºte, / Orice ton eu înþeleg// Vinele
repede-mi bate, / Firei voi sã-i dau respuns, / La
simþirile-nãlþate / Al meu glas e neajuns. Versul ultim
e o simplã cochetãrie, poetul nefiind, în realitate, atins
de nici o umbrã a neîncrederii în cuvânt, ba chiar
dimpotrivã: dragostea îi dezleagã, dupã cum însuºi
spune, simþirile, mintea ºi coardele lirei.
POEM de tinereþe, Primãvara amorului este
considerat, poate ºi printr-un anumit conformism al
criticii, opera cea mai izbutitã a lui Iancu Vãcãrescu.
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El a mai scris însã, profesionalizându-se cu timpul,
dar în acelaºi spirit clasic uºor atins uneori de
sentimentalismul preromantic, peste douã sute de
poezii, grupate în cicluri de ode, elegii, sonete, epistole,
epigrame, epigrafe, balade, imne, proverburi, alegorii,
idile, epitafe, ºarade ºi, mai ales, canþonete, acestea
din urmã înscriindu-se, ca ºi cele pe care le intituleazã
nepregândite, în formula anacreonticã a poeziei galante,
ºi continuând, într-un fel, lirica de lamentaþii erotice a
înaintaºilor Vãcãreºti. Gãsim în aceste cicluri, printre
versificãri greoaie sau învechite, în care poetul se luptã
cu strâmtarea limbii ºi cu lipsa de tradiþie poeticã, multe
poeme care s-ar cere desprãfuite, dacã nu cumva ele
nici nu se aflã în starea aceasta. Vãcãrescu se
dovedeºte adesea, pe fondul admiraþiei sale pentru
antichitate, un versificator extrem de înzestrat, cãutãtor
ºi aflãtor de rime ºi sonoritãþi ingenioase, ca în aceste
versuri de o solemnitate gravã din oda intitulatã Roma
cum era: Nu fac pe Roma marmure, nici fer, argint,
nici aur, / Nici toate mãestriile Vulcanului zeu faur. /
Ivirea însuºirilor lui Romu, Remu, Numa, / Camil, Brut,
Codes, Scevola o- nfiinþeazã numa. // Suflet avea Italian latinele muscele, / Car-însufla eroilor mari fapte ca
acele. / Coriolan, fiiu bunule! Zmerite Cincinate! / Fabii!
Scipioni! Grahilor! Regule minunate! // Ciceroni Caton!
Cezare! O, Tite! O, Traiane! / O, nume, pãrþi de numele
a slavei suverane! / Voi faceþi ROMA slobodã,-n virtuti
nemuritoare, / Flintã universului întreg stãpânitoare. Alte
ritmuri, altã atmosferã ºi altã valoare a evocãrii numelui
istorico-mitologic întâlnim în poezia eroticã, bunãoarã,
în Minutul îndumnezeit: Minut preanorocit / Ce m-ai
învrednicit / S-auz doritul glas / Zicându-mi: te iubesc! /
în tine sã trãiesc / Eu fac cel dintâi pas // [...] // Aur
nepreþuit / Fruntea-mi a-mpodobit / Cu cârlionþi de fir; /
Eu sunt încoronat / Mai mare împãrat / Decât un Cres,
Un Cir. La fel, în canþoneta Iubirea-n veci, încheiatã
cu versurile Tu vei zâmbi! ºi chiar înfioratã / Bãtrânã
mult, cu ochi de viaþã seci! / Te-i mângâia gândind c-am
zis odatã: / Iubire-n veci! Iubire-n veci! Iubire-n veci!,
parafrazã evidentã la cele cu care începe A Helene,
sonetul lui Ronsard, axat, ca ºi stihurile lui Iancu, pe
motivul cârpe dierrr. Quand vous serez bien vieille, au
soir, â la chandelle, / Assise aupres du feu, devidant et
filant, / Direz, chantant mes vers, et vous emerveillant:
/ «Ronsard me celebrait du temps que jetais belle». În
sfârºit, poetul a fost un om plin de spirit, amator de
vorbe de duh ºi de calambururi, gustul acesta dând
frumoase roade în versurile sale, cum se întâmplã, între
multe altele, în Hartomandia, desfãºurare de agreabile
ºi sprinþare galanterii sub pretextul ghicitului în cãiþi:
Prin magnetul simpatiei / Resbat poiþile veciei, / ª-îþi
spui din Hartomandie / ce-a fost, ce e, ce-o sã fie. /
Leagãnul tãu mi s-aratã / într-o þarã-nvecinatã. / Numeleþi dat de ursitã, / Va lui mintea-þi potrivitã. // Din copilãriaþi micã/ Creºti ca scumpã floricicã/ porþi ca o cãutãturã
/ Toatã casnica mãsurã. / Dar mai vãz, mai vãz aicea, /
Vãz cã îþi cam place pricea, / Vãz o staºnicã ispitã, /
Nu iubeºti cât eºti iubitã.
Cu Iancu Vãcãrescu poezia depãºeºte condiþia
manifestãrii ocazionale ºi incipiente, asimilând,
totodatã, mesajul clasicist ori preromantic al literaturii
occidentale, fie ºi minore, a vremii, astfel încât
sintagma pãrintele poeziei rumâne, pãstratã pânã
astãzi pe piatra sa tombalã din Cimitirul Bellu, este, în
bunã mãsurã, îndreptãþitã.

Tudor Cristea
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Mircea Horia Simionescu
ºi bibliotheca
Prin anii 70, la
Institutul de Reeducare
a Minorilor din Gãeºti,
trei dintre viitorii iniþiatori
ai Grupãrii Literare Litere erau profesori la aceastã
ciudatã ºcoalã, numitã pompos ºi disimulant institut,
dar care era, de fapt, o ºcoalã de corecþie, cum o ºtiau
ºi localnicii. Ajunseserã aici fiindcã un mecanism drastic, impus de regimul comunist, excludea miºcarea la
dorinþã a cadrelor didactice. O lume aflatã la periferia
societãþii pe care, de altfel, am evocat-o în romanul
Paradis. O lume pe care cei trei profesori o eludau
evadând într-una idealã, imaginarã, întâlnitã doar în
literaturã. Ba chiar ei înºiºi deveneau creatori de literaturã
originalã: Tudor Cristea - poetul, prozatorul, criticul literar,
întemeietorul de reviste literare, mentor al unor cenacluri
- debuta cu Copacul îngândurat, 1971 (Revista Argeº
înfiinþase colecþia Biblioteca Argeº, devenitã Biblioteca
Argeº - Literatorul, o coalã editorialã care, pliatã,
devenea o plachetã, o broºurã; debutantul primea gratuit
200 de exemplare; alte câteva sute erau distribuite odatã
cu revista); semnatarul acestor evocãri îºi încerca pana
în dramaturgie - un scenariu dramatic fiind pus în scenã
cu... minori delincvenþi; Ion Mãrculescu (viitorul editor ºi
romancier) meºterea când la Cioara ºchioapã, când la
Quatrocenle, dupã care înºfãca dalta sculptorului sau
vâna peisaje cu ºevaletul pe lunca Argeºului. Preocupãri
prin care o realitate transgresivã era negatã prin evadarea
din cotidian, cel mai adesea în lumea cãrþilor; ºi nu a
acelora în care dogmatismul proletcultist se reinstalase
pentru aproape douã decenii prin Tezele dm iulie (1971).
În acest context se petrece prima mea întâlnire cu
Mircea Horia Simionescu, Ion Mãrculescu (care tocmai
îºi gãsise un nou pseudonim: Delagârlã), dacã nu mã
înºel, fiind cel care mi-a plasat primul volum din
viitoarea tetralogie Ingeniosul bine temperat ºi anume
Bibliografia generalã (1970). Fãrã sã-mi semnaleze sau
sã comenteze metoda scriitorului, I.M. Îmi împrumutã
cartea pentru trei zile, un week-end cum se zice acum,
obligându-mã la o lecturã imediatã. Dupã 10-20 de
pagini, descopãr cu satisfacþie complice cã acest MHS
inventeazã cãrþi ºi autori, mixând genial realul cu
ficþiunea, brodând pe o schemã ce mimeazã catalogarea
bibliologicã, în final, înþeleg cã e o subtilã contrã pusã
realismului socialist. Titlurile sunt ilariante ºi-l conduc
în lecturã pe eventualul lector naiv: Principii morale la
întemeietorii fanfarei Regimentului 95 Infanterie - Olt

(aluzia la codul eticii ºi echitãþii... e vizibilã), Nudismul
sub Mihai Vodã Viteazul, Regulariza ea fecioarelor
mãnãstireºti, Jupuirea de viu în relaþiile dintre Puterea
Otomanã ºi satul Tãrtãºeºti din judeþul Covurlui,
Misiunea doamnei Sachelarie în literatura americanã.
Pentru unii, lectura a funcþionat literal (vezi Marioara
Sachelarie revine, în Litere, nr. 11-12 (80-81), nov.-dec.
2006, p. 38-39, un acid comentariu semnat de Tudor
Cristea cu pseudonimul Tudor Gãescu).
În repetatele discuþii, conversaþii-analizã cu cei doi
amici, apoi, dupã evadarea lui Tudor Cristea din Centrul
Reeducare Minori, doar cu I.M, am parcurs sub lupã
ce scrisese MHS, pânã prin 1976 (Jumãtate plus unu).
În 1977, prin desfiinþarea CRM-ului, pentru o perioadã,
drumurile noastre se intersectau mai rar, aceasta
neînsemnând însã ºi despãrþirea de scrierile lui MHS,
ale cãrui cãrþi se aliniau cuminþi în raftul bibliotecii mele,
mai ales cã la fiecare apariþie descopeream cu uimitã
încântare cã fiecare carte însemna o nouã manierã
stilisticã, de neidentificat la alþi scriitori. De altfel, este
deja un truism afirmaþia cã în literatura românã MHS nu
prea are corespondent, poate doar în spaþiul sud- est
european Milorad Pavic sau Danilo Kis (T. Urian).
Fãrã sã-l fi cunoscut personal, deocamdatã, pe
marele scriitor, prin cãrþile citite, prin cronicile - e drept,
nu prea numeroase - dinRomânia literarã (la acea vreme
nu citeam altã revistã literarã, poate din când în când
Luceafãrul, unde Fãnuº Neagu þinea o savuroasã cronicã
sportivã), personajul - fiindcã MHS este un personaj
subtil disimulat în cãrþile sale - îmi era din ce în ce mai
familiar, în cazul meu punctajul (vezi Redingota, un
roman sconcs, argument la ediþia a II-a recititã) fiind
contrazis: Din 1984 pânã azi (2002, n.n.), autorul, care
ºtia bine ce a pus în roman, a trãit nemulþumirea de a
nu fi fost citit. Dupã calculele ºi investigaþiile sale, cel
mult 10 (zece) cititori au deschis cartea în Bucureºti ºi
provincie, dintre ei 9 (nouã) ducând lectura pânã la
capãt. Probabil al zecelea a rãposat între timp, exclus
sã nu-i fi plãcut romanul. Mã numãr printre primii cititori
ai Redingotei pe care - am aflat mai târziu de la însuºi
autorul cãrþii - MHS o considerã cea mai bunã realizare
epicã a sa.
În 1997, la o Moºtenire a Vãcãreºtilor, mi s-a pãrut
absolut firesc sã-l abordez - trãiam intens sentimentul
cã era tot un fel de întâlnire ca acelea cu cãrþile sale cu un braþ de cãrþi, rugându-l sã le creascã valoarea vechi obicei de bibliofil, vânãtor tenace - printr-un autograf.
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Peste timp (Rãtãcirile unui caligraf, 2006), MHS
evocã întâmplarea care ºi pe el l-a amuzat: ... atunci
când mi-ai pus în faþã, ca pe niºte cãrþi de joc, toate
volumele pe care le publicasem spre a le scrie autograful,
am gândit cã pe majoritatea nu le-ai citit (...) recunosc
cã m-am înºelat: m-ai citit ºi m-ai înþeles mai bine decât
unii critici de meserie.
Era începutul unei prietenii ce a fãcut din Mihai Stan
editorul lui MHS pentru, deocamdatã, 5 cãrþi.
La prima carte, Târgoviºte - scurt excurs sentimental (Ed. Bibliotheca, 1999), întâlnirile cu scriitorul au
fost sporadice, comunicând mai ales telefonic. Îngrijitorul
ediþiei, dl. George Corneanu, directorul Centrului de
Creaþie Târgoviºte - posesorul copyright-ului - care pe
parcursul realizãrii ºi-a însuºit, probabil, recomandãri
ale autorului, a dat la ivealã o ediþie bibliofilã întregitã de
reproducerea, în final, a unor cãrþi poºtale ilustrate din
perioada 1898-1929, aflate în colecþia cartofilã a
arhitectului Dan Niþescu. În interior sunt reproduse cu
acurateþe nemþeascã (cartea a fost tipãritã la Honterus
- Sibiu) picturi semnate de Timotei Constantinescu, Tanþi
Iliescu Mihãilescu, Vasile Blendea, Aurel Vasilescu. O
sutã de exemplare au fost numerotate ºi semnate de
autor. Azi, cartea este o raritate bibliofilã.
Iulie 2001. În Litere nr. 7 (16), debuteazã rubrica
permanentã Literaturã dus-întors, semnatã lunar, fãrã
nicio întrerupere (!), de MHS care, alãturi de Alexandru
George ºi Barbu Cioculescu devine senior editor. Pentru
a-i obþine colaborarea, au fost necesare numeroase
intervenþii, scriitorul aflându-se de câþiva ani în conflict
nedeclarat cu editorii din cauza unei perioade infertile ce
se prelungea. Cândva, voi detalia acest episod important
pentru istoria Grupului de la Litere ºi a Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni; deocamdatã, dezvãlui faptul cã, fãrã
complicitatea binevoitoare a doamnei Dorina Simionescu
- agasatã probabil de repetatele mele insistenþe - Mircea
Horia Simionescu nu s-ar fi lãsat înduplecat.
Exerciþiul lunar, obligatoriu, a fost benefic pentru
MHS, fiindcã, în 2002, apare la Bibliotheca romanul
inedit Cum se face. Tot în 2002, pe pagina de gardã a
romanului Redingota, reeditat la Paralela 45, pe care
mi l-a oferit, Maestrul scrie: Domnului prof. Mihai Stan,
cititorului ºi confratelui atât de prezent, de mai mulþi
ani, în viaþa mea literarã, cu vie recunoºtinþã pentru felul
elegant, discret ºi prietenesc cu care m-a îndemnat sã
mai scriu. Cu o îmbrãþiºare caldã, Mircea Horia
Simionescu, 21 sept. 02, Pietroºiþa. Gânditã ca batanta
simetricã - în privinþa titlului - a cãrþii Ce se vede a lui
Radu Petrescu, încã de la lansare (Târgul de carte
Gaudeamus 2002) a fost disecatã microscopic,
începând cu Ion Bogdan Lefter, de critica literarã. O
analizã redutabilã a dat Tudor Cristea. Au existat ºi
câþiva detractori, pe care însã istoria literarã îi ignorã
deja. Cum se face marcheazã sfârºitul unei perioade
sterile, dupã cum avea sã mãrturiseascã autorul (joi,
28 nov. 2002, înregistrare fãcutã de scriitorul Mihai
Gabriel Popescu): Am scris cartea într-un timp record
de cinci-ºase luni, dar nu a compensat pauza lungã a
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celor patru ani ºi jumãtate, fiindcã eu scriam ºi scriu de
la 13 ani.
Dupã un interludiu (reeditarea romanului Asediul
locului comun), o nouã carte ineditã apare la Bibliotheca:
Literaturã dus-întors - o culegere cuprinzând 42 de
microeseuri din cele publicate lunar în Litere.
La doi ani de la apariþia cãrþii Literaturã dus-întors,
într-o cronicã perfect articulatã, coincizând cu premiul
oferit scriitorului de Observator cultural,
Tudorel Urian (România literarã, nr. 10/16 martie
2007), spune: Toatã lumea este de acord cã Mircea
Horia Simionescu este unul din autorii emblematici
pentru proza româneascã din a doua jumãtate a
secolului XX. Formula care l-a fãcut celebru, «ingeniosul
bine temperat», îi vine ca o mãnuºã acestui prozator
greu de clasat, pentru care fiecare nouã apariþie
editorialã înseamnã o altã formulã stilisticã, spre
admiraþia cititorilor ºi uimirea criticilor.
Rubrica din Litere, proiectele editoriale - Mircea
Horia Simionescu le trateazã cu reticenþã, se lasã prins
cu greutate, argumentele, de regulã împotrivã, sunt
aparent de necontestat - desele întâlniri, conversaþiile
cu subiecte diverse, numeroasele discuþii pe teme
literare, lansãrile de carte, târgurile de carte s-au
constituit în tot atâtea cauze care au condus la o fireascã
apropiere, o prietenie durabilã. Astfel a apãrut ideea
consemnãrii acestor convorbiri într-o carte - cel mai recent volum, Rãtãcirile unui caligraf, cu subtitlul Mircea
Horia Simionescu în dialog cu Mihai Stan (Ed.
Bibliotheca, 2006).
Ca de obicei atunci când MHS apare cu o nouã
formulã stilisticã, a declanºat numeroase reacþii (din
pãcate ºi una, una singurã, grobianã, vizând omul, nu
scrierea). Înþelegerea unei cãrþi semnate de cel mai
cunoscut reprezentant al ªcolii prozatorilor târgoviºteni
(existenþã discutabilã pentru anumiþi critici) presupune
pentru unii trecerea timpului, recitiri, analize
comparatiste. Abia atunci...
Pentru a nu fi suspectat de judecatã partizanã, las
încheierea pe seama aceluiaºi lucid analist, T. Urian:
Mircea Horia Simionescu este unul dintre marii novatori
în proza româneascã postbelicã.
Ignorat de o bunã parte a criticii, tratat cu
superficialitate de alta (adesea cu rea-credinþã, n.n.), el
riscã paradoxul ca, în viaþã fiind, sã fie simultan un clasic
al literaturii române ºi un scriitor aproape uitat. Cu
siguranþã, locul sãu în peisajul prozei româneºti de azi
trebuie regândit.
Puþini sunt scriitorii care admit forfota în imediata
lor apropiere. Mircea Horia Simionescu o face, mai
ales pentru membrii Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni,
al cãrei preºedinte de onoare este. Cât priveºte Editura
Bibliotheca, aici, tipãrindu-ºi scrierile, Maestrul se
simte acasã.

Mihai Stan
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Aurelian Chivu  linii pentru exegezã

Cã s-a scris
extrem de puþin
despre
creaþia
p o e t u l u i ,
esteticianului Aurelian Chivu, paradoxal, este normal ºi, putem zice astãzi, un lucru bun, pentru cã
o criticã literarã cu realizãri de excepþie meritorie,
dar cu direcþii ideatice greºite, o criticã hibridã în
bunã parte prolixã, iar în partea ei beneficã de
istorie literarã fiind un pãienjeniº al restituþiilor
desfigurate nu putea sã se pronunþe decât cu
timiditate sau cu ignoranþã în ceea ce-l priveºte
pe ereticul de la Bezdead. Pentru Aurelian Chivu,
scriam în revista ªcoala ºi Viaþa (Ocniþa, anul IV,
1984, p. 26), poetul titan nãscut în 17 octombrie
1935 la Bezdead, judeþul Dâmboviþa, poezia este
însãºi raþiunea de a fi. Eu sunt poet. / Muritoare
nemuritoare / nemuritoare muritoare existenþa mea
/ nu-ncape în nici un paradox / în nicio fabulã / în
nici un aforism / în nici un eres -/ de aceea urmeze
marelui rost. Eu sunt poet, / ºi de aceea, / lucrarea
mea este revelaþie. Este una dintre poeziile-program cu care începe volumul Pãsãri, un cer
limpede (Editura Albatros, 1974), poezie dedicatã
satului natal, binecuvântat de Dumnezeu, aflat la
poale de Carpaþi cu Dealul de Rãsunã al lui Alex.
Vlahuþã (România Pitoreascã) sat pe unde a
trecut Vasile Voiculescu. Prin origine etnicã,
Aurelian Chivu este un om al munþilor (schior,
explorator), mai degrabã al tãriilor vãzduhului
eterizat de abstracþiuni ºi de forfota lumii mitice
de naturã elinã. Vânjos, este numai muºchi ºi
poezie. Aurelian Chivu, pe cât de pãmântean pe
atât de extraterestru se învedereazã în existenþa
sa unicã. Forþã ºi geniu, stoicism ºi epicureism,
tandreþe ºi brutalitate, luciditate împinsã dincolo
de marginile admise conjugatã cu infantilã
dispoziþie de a sfãrâma prejudecãþile, toate
alcãtuiesc fãptura unui Prometeu înlãnþuit din al
cãrui ficat ciugulesc adversarii sãi. Prietenia ºi
frãþia noastrã începe din anul I de studenþie
(Universitatea Bucureºti, Facultatea de Filologie,
Secþia Limbã ºi Literaturã românã - 1959).
Aurelian Chivu era venit cu câþiva ani mai devreme

în capitalã. La Buºteni îl cunoscuse pe Cezar
Petrescu cãruia îi rãpise clipe bune producânduse ca poet, dar ca om deja format cu o culturã
care speria ºi inhiba nãucind interlocutorii care-l
decretau nebun. Tot acolo îl va cunoaºte pe
Zaharia Stancu sub umbrela cãruia va trãi la
Bucureºti. Director al Teatrului Naþional, Zaharia
Stancu îl va angaja ca figurant. Aºa va cunoaºte
pe d-l Tuduri ºi pe fiicele lui traducãtoarele în
francezã ale operei lui Zaharia Stancu.
Domniºoarele Tuduri, în fapt trei doamne
superintelectualizate, din care una singurã era
fiica boierului Tuduri, un spirit volterian pe care-l
vizitam împreunã cu prietenul meu Auricã la
Institutul de geriatrie I. C. Parhon, aflând de
existenþa celor trei studenþi scriitori (Chivu, Veseliu
ºi Nicu Ionescu) primind ele însele pachete cu
hranã din strãinãtate de la copiii lor plecaþi în exil
de câþiva ani, o datã pe sãptãmânã ne pregãteau
hrana necesarã pentru câteva zile. Preþul examinarea cunoºtinþelor acumulate în biblioteci,
creaþie literarã originalã, ritmic de noi în rãstimpul
a trei sãptãmâni conform orarului celor trei de
serviciu la aprovizionare. Aurelian Chivu era în
viaþa studenþeascã un fenomen cu totul desprins
de normalitate. Munca desfãºuratã în Biblioteca
Academiei pentru cercetare - uneori copia in
integrum cãrþi interzise ale marilor creatori
universali ºi români. Înfrunta cu aplomb la facultate
pe tinerii asistenþi pe atunci de aceeaºi vârstã cu
el (Eugen Simion) sau chiar pe profesori. Abia
sosit de la Rãzvad, întâlnindu-ne pe Calea Victoriei
m-am trezit luat pe sus ºi dus de el, fiindcã aºa
avea poftã sã-l însoþesc la Biblioteca Academiei
spre a susþine un examen cu nimeni altul decât
Tudor Vianu, directorul bibliotecii pe atunci. O
spaimã cumplitã a pus stãpânire pe mine. Nu era
încãlzit, grupa mea urma a se prezenta peste
vreo patru-cinci zile, timp suficient spre a pregãti
anumite teme. Marele nostru mentor, profesorul
Tudor Vianu ne-a invitat la masa ovalã din
încãperea ce preceda cabinetul sãu. Eram vreo
15 studenþi printre care ºi Virgil Mazilescu ce i-a
câºtigat imediat atenþia. Dar, deºi examenul era
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un colocviu, unde studentul trebuie sã abordeze
trei teme la alegere spre a le susþine, magistrul,
blând ºi olimpian, asculta cu interes pe fiecare
brodând în marginea tragediei umane. ªi,
deodatã, aºa cum s-a comportat toatã viaþa,
Aurelian Chivu declamã: Urãsc examinatorii!. A
urmat un zâmbet ºi Tudor Vianu elegant l-a rugat
politicos sã ia cuvântul. Apoi poetul i-a câºtigat
încrederea profesorului, purtându-i tot timpul în
memorie un respect desãvârºit. Existenþa poetului
a plinã de conflicte administrative. Ajuns profesor
pe undeva prin Bãrãgan nu suportã tutela unui
director de ºcoalã, o mediocritate care are tupeul
sã-l asiste la ore. Dupã trei ani pãrãseºte definitiv
învãþãmântul. Ca sã pãtrunzi în capitalã era pe
atunci o adevãratã aventurã. El va dormi undeva
la subsolul Facultãþii de Filozofie pânã se va afla
ºi va fi alungat de administrator.
Lucra la Biblioteca Teatrului Naþional silindu-le
pe funcþionarele comode sã-l pãzeascã opt ore,
adicã fãrã pauzã. Vor cãuta un pretext spre a-l da
afarã din bibliotecã folosind lucrãtorii de la miliþie.
Va trebui sã doarmã ziua pe bãncile parcurilor
încãlzit de lumina soarelui. Nopþile citind la lumina
felinarelor pânã va reuºi sã fie acceptat ca umil
corector la Editura pentru Literaturã. Dar aici va
avea mai târziu cu Valeriu Râpeanu, directorul, un
violent conflict de idei literare. Mai târziu, în acel 4
martie 1977, an nenorocit al cutremurului, uitã de
serviciu ºi scormone prin ruinele Bucureºtiului
salvând victimele. Nu ºi pe el. Va fi dat afarã de la
corecturã ºi transferat la grãdinã ca muncitor
agricol. În acest timp scrie ºi publicã: Oglinda cu
lebede - 1968; Saturnalia - 1969; Arena cu idoli 1971; Cina - 1977; Corabia pe douã mãri - 1979;
Hybris - 1980. Nu se poate nega faptul cã poetul
nu s-a aflat în atenþia criticii literare sau, cumva, el
însuºi se va fi situat extra muros atâta timp cât i se
recunoaºte pe deplin statutul de creator în
Literatura românã I Poezia (coord. Marin Bucur,
Editura Academiei R.S.R., 1980, p. 723).
Raporturile sale cu lumea literelor au fost însã de
cele mai multe ori tensionate. Sã fii negat cu
obstinenþã, sã fii alungat, marginalizat cu neruºinare
superioarã de o elitã care a înãlþat ditirambe
sistemului totalitar dãltuind citadela limbajului de
lemn poleit ºi sã rãspunzi cu violenþã la violenþã
civilizatã nu-i este dat oricui s-o facã. Aurelian
Chivu a ars ºi arde ca o flacãrã a Olimpului
întunecând nulitãþile: Poezia nu aparþine unei elite,
/ unei caste, unor iniþiaþi / ea nu este un privilegiu /
nici chiar al creatorului, / decât în mãsura în care
se implicã / în trãirea, condiþia ºi norma colectivitãþii
/ excluzându-se convenþiei / - chiar când nu o poate
evita - ªansa este ºansa vieþii / abolind însãºi viaþa
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/ în ceea ce nu- i e dat sã se eternizeze (Viaþa ca
douã vieþi. Bucureºti: Editura Albatros, 1983). Dar
în cât ºi în ce s-a scris despre poet, deºi într-o
unanimitate suspectã, explicabilã parþial, critica
ºi istoria literarã fixeazã fenomenul literar Aurelian
Chivu în câteva repere laconice, generale fãrã
pericolul de a fi reducþioniste. Primul care traseazã
direcþii de investigare rãmânând la nivelul aserþiunii
critice, gnomice este Stancu Ilin în studiul citat
(1980, p. 723). Se face aici filiaþii respinse de poet
- Ion Barbu sau trimiteri la filosofia heraclitianã,
poetul - în concepþia lui Stancu Ilin - crezându-se
un damnat care cultivã o poezie de atitudine
personalistã. Sunt cãutate aºadar, modelele
cãrora le-ar fi dator dar pe care poezia lui le
pãrãseºte respingându-le captivitatea, fiindcã el
însuºi are un sistem personal de a investiga
adâncurile spiritului uman subsumat unei filosofii
proprii. De altfel, atât poezia cât ºi eseistica sa
dovedesc existenþa unor principii ordonatoare,
metode de investigaþie originale a eului-demiurg.
Aurelian Chivu construieºte arhitecturi care
izvodesc din lumile originare, ancestrale, spiritul sãu
fiind aburul albastru al unei primordialitãþi latente.
Poezia sa este o rezultantã a Logosului fierbând în
craterele unui vulcan atemporal. Dupã o lungã
perioadã de tãcere istoria literarã îl recheamã din
uitare pe poetul atât de mult nedreptãþit de o
percepþie suficientã sieºi. Astfel adâncind în limitele
spaþiului editorial al unui valoros dicþionar apãrut
în douã ediþii: Scriitori ºi publiciºti dâmboviþeni,
1900-2004, Editura Bibliotheca, autorul cãrþii conf.
dr. Victor Petrescu preluând aceleaºi date ale
operei poetului conchide sintetic pe una din
trãsãturile multiple ale operei: Aspira la o dezbatere
liricã a existenþei umane, aceasta fiind de altfel
structura eului sãu.
Aurelian Chivu este un poet eliberat de toate
servituþile retoricii clasice, moderniste,
postmoderniste, de toate convenþiile unei poetici a
mimesului, el nu inoveazã ci sacralizeazã ceea ce
existã ca posibilitate, gustul devine la el poezie pe
când poezia ca expresie tinde sã se anuleze aºa
cum valul adunat din energii adesea obscure se
sparge în expresia nudã. Poezia lui e descarnatã
de metafore, e însãºi expresia ei sublimã. Conºtient
de sine, poetul teoretician respinge axa valorilor
congruentã cu spaþiul axiologic al criticii, ea însãºi
în unele zone facilã, bombasticã, falsã ºi
nevertebralã. Susþine cã: Poezia nu este un
spectacol scenic, parabolic, / un exerciþiu mai mult
sau mai puþin savant, / magic ºi retoric, / mai mult
sau mai puþin primitiv, naiv, / nu este nici mãcar un
joc. / Ea nu plagiazã, nu închipuie numai lumi
posibile, inaccesibile, / nu dã lecþii de viaþã, este
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viaþa însãºi în revelaþie, / actul unic ºi suveran
iluminându-se-n mister ca cerul / de trãsnete ºi
fulgere sfâºiat. Îºi aºteaptã impenetrabil publicul,
fiindcã prezentul (întins pe patru decenii de la
debutul Oglinda cu lebede - 1968, pânã la eseul
Conjuraþia logosului - 2008) în câmpul criticii
sufere de cecitate neatinzându-se în proximitatea
operei poetului divin.
E ºi firesc sã se întâmple aºa. Universul sãu
stabileºte alte legi ale transfigurãrii: iepure ºchiop
/ mânca din profet / ªi te-ai fãcut cãmilã
(Transfigurare II). E o lume strãbãtutã ancestral cu
cãmila, cu corabia, o lume suprapusã celei
moderne într-o ciudatã ºi splendidã simbiozã a
cunoaºterii, a genezei, a devenirii. Poet al
absenþelor, poet al lipsei, poet al realului amânat:
Viaþa ca douã vieþi / una pe alta / trãind în lipsa
celeilalte / ca zeul în zeu, / ca femeia în femeie. /
Eu cal de faþã / ºi cel amânat, / o lipsã pe care o
simt trãind. / Viaþa ca douã vieþi, / eu trãindu-l pe
celãlalt (Viaþa ca douã vieþi).
Alãturi de Victor Petrescu autorul dicþionarului
amintit, care oferã exegezei cu sagacitatea ºi
rigoarea ºtiinþificã binecunoscutã materialului
bibliografic (în Scrieri ºi Referinþe), semnalãm
meteorica trecere a lui Nichita Stãnescu pe lângã
creaþia lui Aurelian Chivu: Poezia lui depãºeºte
cu totul comunul tip de gândire metafizicã, ridicând
imaginea la concept. Mai comprehensivã,
preluând achiziþiile anterioare, este imaginea
realizatã în corpusul Enciclopediei marilor
personalitãþi din istoria, ºtiinþa ºi cultura
româneascã de-a lungul timpului ºi de
pretutindeni, vol. IV. Contemporanii A-I (Editura
Geneze, Fundaþia Realitatea Româneascã. C-T p. 203-2006). Sunt reiterate aici observaþii critice
uºor nuanþate, aprofundate însã: Practicã o
poezie ermeticã, încifratã cu simboluri, coduri ºi
arhetipuri de sorginte etnograficã, implicându-se,
problematizând în limitele tragicului ca relaþie a
efemerului cu ideea de eternitate ºi a finitudinii cu
infinitudinea. O poezie cripticã, laconicã,
circumscriind teme ºi motive mitice, ancestrale,
ontologice, o poezie cu încifrãri ºi atitudini
personaliste ... aspirã la o dezbatere liricã a
existenþei (...) aceasta fiind de altfel structura eului
sãu poetic. Enciclopedia, în pofida unor
prejudecãþi privind criteriile de a glosa opera în
dicþionare, defineºte personalitatea poetului din
materia necunoscutã a operelor de sertar:
Practica intensã, în creaþia poeticã este susþinutã
ºi instauratã de concepte estetice, ce vor alcãtui
ample lucrãri (sunt citate ºi prezentate succint:
Impactul dintre inspiraþie improvizaþie, Artele
limitative, Posibilitatea, parabola ºi erezia la Don

Quijote, Poetica imposibilului, Sistemul
paradoxurilor antinomiilor ºi negaþiilor din creaþia
eminescianã. Trilogia esteticã. Cartea sistemelor
codurilor ºi arhetipurilor, Teoria modelelor, valorii
revelaþiei expresiei. Într-o convorbire telefonicã
punctualã, poetul respingând arta investigaþiei
gazetãreºti (ziaristica lui Eminescu - zgura
existenþei sale) explica misterul creaþiei descifrat
în inspiraþie ºi improvizaþie la diferite niveluri:
inspiraþia fiind perceputã de revelaþie în al cãrui
câmp semantic se înfruntã termenii aparent
sinonimici sacru-divin. Cât priveºte Artele limitative
- de la Renaºtere pânã la contemporaneitatecreaþie se impersonalizeazã întorcându-se la
matricea stilisticã iniþialã. Cartea sistemelor,
codurilor ºi arhetipurilor, - are ca obiect de studiu
sculptura (Brâncuºi) muzica (George Enescu,
Dimitrie Cuclin, Bentoiu, Aurel Stroie etc.), poezia
(Eminescu, Blaga, Arghezi, Voiculescu etc.).
Melomanul Chivu este un fenomen împins pânã
la fanatism. Student fiind, sãptãmânal suporta o
coadã acum nostalgicã la biletele vândute noaptea
pentru spectacolele de la Opera Românã. Ani de
zile va frecventa spectacolele, searã de searã,
împreunã cu un prieten, inginerul agronom Mina.
O altã dimensiune a esteticii chiviene este
reinterpretarea lui Cantemir, Eminescu, Blaga,
Botta, Voiculescu, Arghezi, Bacovia având ca
principiu ordonator al percepþiei estetice sistemul
negaþiilor în cadrul tradiþiei, prezentului ºi
esenþialului preferând comentariilor impresioniste
interpretãrile estetice într-o argumentaþie teoreticã
a intuiþiilor. Scriam în revista sus amintitã cã A-l
concepe pe poet în afara existenþei sale, prin
excelenþã poeticã, devine un non-sens....
Raporturile sale cu Uniunea
Scriitorilor au fost din cele mai dramatice. Orice
suferinþã pricinuitã de confraþii sãi întru ale poeziei
este ignoratã. Nu face nici cel mai mic gest când
este lovit. Se întâmpla prin 1983 dupã apariþia
volumului Viaþa ca douã vieþi. Poetul abstras
complet din existenþa socialã nu a fãcut niciodatã
o altã politicã decât cea a poeziei adevãrate. Ei
bine, aceasta a intrat în incidenþa disidenþei.
Detractorii sãi, de multe ori bruscaþi ºi înfricoºaþi, lau dat pe mâna miliþiei, care a trimis un grup masiv
de lucrãtori specializaþi, brute fãrã creier, exact
în locul unde poetul obiºnuia sã se întâlneascã,
de regulã, cu actorul Ovidiu Iuliu Moldovan într-un
parc bucureºtean. Va fi bãtut, umilit, tras de barbã,
scuipat ºi pus sã le citeascã ºi lor despre
lighionile din cãrþile sale.

George Toma Veseliu

Articol publicat în nr. 2/2007
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Eminescu ºi poezia de azi

Observãm douã tipuri de alunecare în extremã
ºi douã restanþe ale spiritului critic în raportarea,
de vreo douã ori pe an, la Eminescu.
Prima este larg rãspânditã, aproape încetãþenitã
ºi þine de muzeifica- rea ºi mumificarea lui Eminescu.
Poetul este scos cu totul din epoca sa ºi din propriile
determinãri biografice, pentru a fi urcat pe un soclu
ºi idolatrizat. Iar idolatria merge, nu rareori, împreunã
cu expunerea unei conspiraþii universale, iudeomasonice, care l-ar fi fãrâmat pe Eminescu al nostru
ºi în care agentul rãului este Maiorescu. Asemenea
basme, de rromâni verzi neduºi la ºcoalã la timpul
cuvenit, sunt corolarul anecdotic ºi el însuºi în curs
de mitologizare al unei viziuni de muzeificare ce ar
putea fi rezumatã astfel. Pentru mumificatorii lui
Eminescu, important nu este ce a fãcut Eminescu, ce
a scris el, ce a gândit; ci, anume, ce pot face ei din
marele poet, cum îl pot folosi, în ce direcþie îl pot utiliza.
Eminescu este instrumentalizat ºi pierdut în ritualul
unei adoraþii, de fapt, autocentrate. Împreunã, poetul
utilizat ºi utilizatorul ritualic vor strãbate veacurile,
împotriva ºi în pofida conspiraþiei universale.
Cealaltã alunecare, justificatã iniþial prin prima,
þine de actualizarea ironicã ºi de raportarea
iconoclastã la poetul muzeificat. În punctul de
plecare, iconoclastia e mai justificatã ºi mai
inteligentã decât idolatria, însã traiectoria ei variazã
dupã un contur individual. Dacã idolatria este
colectivã, iconoclastia e pe cont propriu; un trib de
iconoclaºti ar fi contradictio in adjecto. Iatã motivul
pentru care demitizarea imaginii Poetului Naþional
nu poate fi evaluatã categorial, ci în funcþie de
contribuþiile, extrem de diferite, din aria ei. Voi
diferenþia, deci, între o demitizare sclipitoare,
argumentativã ºi relativistã, de tipul celei fãcute de
tânãrul Eugen Ionescu în Nu, cu demontarea
poeziei argheziene, ºi o demitizare vulgarizatoare,
non-argumentativã ºi cu absolutizarea propriilor
judecãþi. Se observã cã despre Eminescu
demitizatorul amator poate spune orice ºi oricum;
în schimb, ironiile pe marginea contribuþiei sale îl
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fac sã devinã palid ºi sã se apere cu nervozitate.
Poetul astfel demitizat îl împovãreazã pe
demitizatorul improvizat, care pare cã nu se mai
poate descãtuºa ºi desprinde.
Dacã introducem în ecuaþie spiritul critic,
importanþa unui scriitor poate fi cuantificatã dupã
o serie de elemente, între care receptarea ºi
intrarea în conºtiinþa publicã sunt printre cele mai
importante. La fel de importantã este însã, pentru
mine, raportarea artisticã a altor scriitori la o operã
care i-a precedat. Ea este diferitã de exerciþiul critic
ºi chiar de actul cultural ºi educaþional prin care îl
frecventãm pe Eminescu. Un poet român
contemporan care simte nevoia sã se raporteze,
în poezia lui, la versuri eminesciene nu o face din
obligaþie ºcolarã, nici dintr-un demers larg-cultural.
O face din interiorul artei proprii ºi prin prisma unei
gândiri producãtoare ºi a unei viziuni poetice diferite
de ale lui Eminescu.
Altfel spus, fãrã a fi un epigon, fãrã a
eminescianiza în felul lui Vlahuþã, un poet român
contemporan resimte ca imperioasã introducerea
lui Eminescu în propria liricã; iar aceastã revizitare
creatoare ºi creativã a operei lui Eminescu spune
mai mult despre ponderea poeziei revizitate decât
omagiile calpe ºi epigonismul. Cu cât un poet de
azi este mai diferit de Eminescu, cu atât întâlnirea
dintre poeticile ºi formulele discursive ale celor
doi (clasicul ºi contemporanul) este mai frumoasã
ºi mai în profunzime. ªi cu cât acest tip de întâlnire
se repetã, de la un poet de azi la altul, cu atât
importanþa nu istoricã, ci de actualitate a poeziei
eminesciene se degajã. Nu mã refer la o
actualitate de tematicã ori la una de problematicã,
ci la una de conºtiinþã poeticã, de limbaj artistic,
de structurã liricã.
Nu altceva fãcea Eminescu în niºte versuri de
tinereþe, mai naive, dar atât de definitorii pentru
gândirea sa asupra poeziei. Douã strofe din
Epigonii o expun: Iarã noi? noi, epigonii?... Simþiri
reci, harfe zdrobite,/ Mici de zile, mari de patimi,
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inimi bãtrâne, urâte,/ Mãºti râzânde, puse bine peun caracter inimic;/ Dumnezeul nostru: umbrã,
patria noastrã: o frazã;/ în noi totul e spoialã, totui lustru fãrã bazã;/ Voi credeaþi în scrisul vostru,
noi nu credem în nimic!/ / ªi de-aceea spusa
voastrã era sfântã ºi frumoasã,/ Cãci de minþi era
gânditã, cãci din inimi era scoasã,/ Inimi mari,
tinere încã, deºi voi sunteþi bãtrâni./ S-a întors
maºina lumii, cu voi viitorul trece;/ Noi suntem iarãºi
trecutul, fãrã inimi, trist ºi rece;/ Noi în noi n-avem
nimica, totu-i calp, totu-i strãini.
Dacã Eminescu se raporta la predecesori mai
modeºti sublicitându-se voit ca reprezentant al
epigonilor, Ion Mureºan face meta-metapoezie ºi
intertext de gradul doi în Din vorbã în vorbã. Poemul,
din cartea Alcool, pune în scenã nu doar
personajele lui Mureºan, ci ºi... modulaþii
eminesciene din Epigonii. Spoiala ce le repugna
lui Eminescu ºi Maiorescu, lustrul fãrã bazã, calpul
atitudinii emfatice sunt convertite de Mureºan, întrun prozaism voit ºi pitoresc al înscenãrii, într-o
ºtergere completã a conturului celui care priveºte,
cântãreºte ºi judecã. Epigonii lui Mureºan sunt atât
de admirativi, încât ei nici nu mai apar ca element
uman de contrast. Epigonii suntem noi ºi atât - e
suficient. Ei trebuie vãzuþi: Noi, cei care i-am
cunoscut, noi ce le datorãm?/ Noi, cei care i-am
cunoscut, le datorãm o lacrimã amarã./ Cãci zi de
zi au intrat în cârciuma noastrã:/ «Un aperitiv
Tismana», zicea el, iar ea, imediat apoi/ (suflând
peste lentilele groase, ochelari de miop, ºi
ºtergându-le cu poala rochiei)/ «ºi un lichior
Primula, unul mic»./ Bãutura roºie lângã bãutura
verde ºi picior lângã picior ºi/ priviri fugare spre
pãdurea arãmie ºi vorbe, vorbe, vorbe,/ pânã la
ora când ieºeau copiii de la ºcoalã.// Dar noi, cei
care nu i-am cunoscut, noi ce le datorãm?/ Noi, cei
care nu i-am cunoscut, le datorãm o lacrimã amarã./
Aºa cum plângem auzind din pereþi voci dragi
explicându-ne viaþa./ Cãci ei au avut rãbdare ºi mult
au explicat./ ªi fãrã sã spunã nimic important, au
fost mereu bine înþeleºi..
În Rezervaþia de îngeri, Emil Brumaru selecteazã
altceva din aria poeziei eminesciene, ºi anume lirica
eroticã. Perechea de o inocentã neruºinare, feritã
de gura lumii de cãtre o naturã edenicã, tolerantã
ºi ocrotitoare, apare la Brumaru într-o traversare
echivalentã cu totala eliberare. Erotica nu mai e
însã romanticã ºi nu mai înseamnã topirea
corporalitãþii într-un continuum sufletesc.
Dimpotrivã, corporalitatea e esenþialã, în acord cu
poetica lui Brumaru, astfel cã fragmentele de decor eminescian (pãduri cu izvoare, vechi
vãgãuni) ºi chiar otrava specificã (dulcea otravã)
nu modificã reprezentarea poetului de azi. Ne
þineam de mânã mergeam aratã un Brumaru la
nivelul de vârf al artei sale, negociat aici simbolic

ºi vizual cu erotica eminescianã: Ne þineam de
mânã mergeam/ Prin locuri atât de ciudate/ Tu
spuneai cã e-n rai eu spuneam/ Cã raiul e mult mai
departe// Acum e doar câmpul ºi-n zori/ Verzui ºi
subþiri ierburi nalte/ Râzând le certai uneori/ ªi
blând pân la sâni sã nu-þi salte// Ci numai lin palmami primeai/ Sã-i mângâie fãrã sfialã/ Mergeam ºi
mergeam tu erai/ Alãturi de mine ºi goalã// Cãci
orice veºmânt e-un pãcat/ Greoi când iubeºti ºi-o
ruºine/ ªi îngeri cu nimbul lor lat/ Tãcuþi te-nveleau
în lumine// Sã fim mai aproape de cer/ Treceam
prin pãduri cu izvoare/ Prin vechi vãgãuni cu mister/ Din tufe rupeai câte-o floare// Sau câte- o
ciupercã-n venin/ Umflatã ºi-având pãlãrie/ De fetru
ºi-apoi cu suspin/ Vroiai sã mi-o dãrui chiar mie//
Cãci dulcea otravã-mi plãcea/ S-o iau fiind alãturi
de tine/ ªi-atunci oh atunci de abia/ Simþeai cã îþi
este ruºine// ªi-n grabã un crin îþi trãgeai/ Pe trup
sau un fluture mare/ Pitindu-þi cu chiu ºi cu vai/
Prelungile albe picioare// în roua sfãrmatã în
preajmã/ Paingilor pânzelor moi/ Furai sã teacoperi cu caznã/ ªi iarãºi plecam amândoi// De
mâini ne þineam ºi mergeam/ Prin locuri atât de
ciudate/ Tu spuneai cã-i în rai eu spuneam/ Cã
raiul e mult mai departe....
Raportarea la Epigonii a lui Ion Mureºan ºi la
erotica eminescianã a lui Emil Brumaru va fi
completatã, în tripticul ales, de cea a lui Mircea
Cãrtãrescu la integralitatea poeziei lui Eminescu.
Eminescu este prima statuã din cele descrise în
Levantul, primul din cei ºapte corifei: Sã
deschide-o poartã largã în o gleznã a Fecioarii./
Manoil condus de nimfã strãbãturã sale varii/ Pânajunserã într-una naltã, spartã-n diamant./ E o
singurã statuã pe un pedestal gigant./ Zeci ºi zeci
de stânjeni are de la talpe pânã-n frunte,/ Peplu-i
strânge cu o mânã creþii cutelor mãrunte./ Este
primul din cei ºapte corifei, ºi cel mai tiner,/ Cel mai
nobil din amanþii muselor ºi zânei Vineri./ Oh,
grãieºte-ne, statuã cu ochi negri ºi cuminþii/ Prinse
viaþã-al poesiei ºi al nopþei dulce prinþ:.
Urmeazã, în acest fragment din Cântul al
ºaptelea, nu mai puþin de unsprezece strofe de
parafrazã postmodernã a lirismului eminescian. O
voi cita pe ultima, pentru a vedea apoi revenirea la
trunchiul epopeic: Sã zac sub apele pustii,/ închis
pe veci în raclã,/ Vegheat de-o stea ce-o rãsãri/
Pe boltã, ca o faclã. Dupã delimitarea printr-un
rând alb, revenirea la corpusul Levantului se face:
Fabulosul înger tace ºi devine piatrã iarãº. - Sã-l
lãsãm închis în visu-i pre al codrilor tovarãº.
Sã devii personaj în cartea unui mare poet: iatã
ceva ce puþini autori români meritã ºi, probabil,
nimeni mai mult decât Eminescu.

Daniel Cristea-Enache
Articol publicat în nr. 1/2015
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La raftul bibliotecii
 mãlãieºi în cãlcâieºi

Nu diferenþele de text mã intereseazã (în
spinare, la subþiori etc.), nici cele de
punctuaþie. Vreau sã-mi explic ºi eu, ca ºi unii
dintre dumneavoastrã poate, cum aduce
Capra la iezii ei, desculþã fiind ca orice caprã,
mãlai (fie de porumb, fie de grâu sau orz) - în
cãlcâi?! La noi, în Muntenia, e o vorbã, cicã:
îþi cântã greierii în cãlcâie, adicã ai cãlcâiele
crãpate de alergãturã (ºi de munca de peste
an; se întâmplã mai ales toamna, la claca de
porumbi, când ne cãþãrãm toþi pe grãmada
imensã de ºtiuleþi puºi undeva, a acioalã, unii
mai sus, alþii mai jos, cum ne gãsim loc ºi
culcuº, astfel cã ni se vãd picioarele goale cã doar nu ne-om urca încãlþaþi pe roade).
Aºa sã fie, adicã mama caprã ºi-a îndesat
mãlãieºul în crãpãturi?! Sau, mã rog, între
copitele ei - mici, dar patru la numãr, s-ar
aduna ceva-ceva pentru ieziºorii ei. Aºa ceva
nu se poate, domle!
Ei bine, chestia e cã eu am reuºit sã leg
lucrurile cumva, dar mi-e cam greu sã vã
explic. O iau pe îndelete, cu biniºorul, sã nu
se supere unii ºi alþii. Aºadar, fãceam
curãþenie prin bibliotecã, tot adunând pentru
a nu ºtiu câta oarã cãrþile care nu-mi trebuie
pentru a le pune în saci (iar sacii sã- i trimit la
moara timpului, adicã sã-i mai desfac la
Sfântul Aºteaptã). Având câteva ediþii
Creangã, m-am decis sã opresc doar douã,
pe Iorgu Iordan ºi pe G. T. Kirileanu - ºi am
dat deoparte, între altele, hârþoagele vechi din
BPT, de la începutul secolului al XX-lea,
acelea pline de greºeli de literã, de cuvinte.
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ªtiþi cum era: BPT-ul a fost la început o colecþie
respectabilã ºi respectatã pe drept cuvânt,
foarte corectã cu textul - dar a avut principiul
prelungirii continue de tiraj, pe mãsura
vânzãrilor, fãrã a nota cã este o ediþie nouã,
a câta ediþie este, ci pãstrând doar numãrul
de ordine al cãrþii din colecþie. Aºa se face
cã poþi avea un BPT Creangã, crezând cã
este ediþia princeps (aceea din 1892) - dar
sã fie, de fapt, o carte cine ºtie când retipãritã,
recorectatã dupã reforma ortograficã din
1904, de pildã, reculeasã, etc. Dacã nu
stabileºti cã este o ediþie veche, ai o copie
oarecare. Îmi propusesem, dar n-am studiato, o þineam mai mult de decor, ca primã carte
a operelor lui Creangã. Aºadar, jos cu ea, cine
ºtie când voi mai avea eu timp de lucruri atât
de graþios gratuite.
Totuºi, i-am mângâiat pentru ultima oarã
coperta - ºi am deschis întâmplãtor una dintre
cele cinci broºuri. Nimeresc tocmai la Capra
cu trei iezi, chiar la cântec - ºi citesc:
Mãlãieºi
În cãlcâieº
Îmi atrage strident atenþia pluralul: se
formase reflexul mãlãeº în cãlcâieº. Cine
ºtie, mi-am zis, greºelile lor. Iau ediþia Iordan:
mãlãieº. Ediþia Kirileanu: mãlãieº.
Convorbirile literare din 1875 (sunt pe
Internet) cu prima tipãriturã: la fel.
Glosarele, la ambele ediþii, nu au termenul,
desigur pentru îl considerã cuvânt curent, cu
sensul obiºnuit. Trec, leg sacul, îl las în plata
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Domnului (nu-i mai dau de urmã, o fi fiind pe
la þarã, pe undeva) - dar îmi rãmâne în minte
acest plural, care-mi leagã bine, dar bine de
tot, lucrurile. Am gândit, adicã, aºa: dar dacã
tipograful n-a greºit, ci a simþit termenul?
Poate cã e vorba de ceva cum ar fi mãlãieº,
mãlãieºi, mãlãieºuri. Ar fi o iarbã, cum e
mãcriºul, untiºorul, ceva cu gust, un condiment de pus la mâncare. Pãi, sigur cã da:
capra, ca orice caprã, are copite - dar ceva
mai sus de ele mai are cei doi pinteni, puºi la
capãtul unei alte articulaþii, pe care sprijinã
piciorul când merge, mai ales când urcã:
acesta este cãlcâieºul ei, ea n-are decât sã
agaþe în aceºti pinteni o iarbã cu gust pentru
ieziºori. Mai jos, vedeþi cum spune: Smoc de
flori / pe subþiori. Pentru vaca mea, din
copilãria, ziceam cã acest sprijin de rezervã
cã se cheamã chiºiþã (ºi am argumente sã
cred cã de aici vine ºi numele Chiºinãului...
dar cu altã ocazie). Memoria îmi aduce în faþã
caprele ieºind de prin stufãriºuri, de pe deal:
poartã pe drum fire de iarbã încurcate în acest
cãlcâieº pânã acasã. Iatã, Capra lui
Creangã a ºtiut unde sã calce ca sã le aducã
iezilor ceva bun, o iarbã acriºoarã.
Da, dar cautã acum prin dicþionare o plantã
numitã mãlãieº cu pluralul mãlãieºi/
mãlãieºuri. Nu existã, eu am cãutat cuvântul
în toate dicþionarele pe care le-am gãsit.
Existã, totuºi, ceva: o localitate prin Vâlcea,
cu numele Mãlaia. Nu, nu vine de la mãlai, ci
de la o plantã care se cheamã mãlaie, este
galbenã ca untiºorul (ca mãlaiul de porumb)
ºi creºte pe pantele însorite ale dealurilor
dimprejur. E aromatã, zice-se. Este un
augmentativ: mãlai - mãlaie (un fel de mãlai
mare). Dar diminutivul, n-o fi existând? Am
întrebat pe cineva din zona Râmnicu SãratBrãila, ºi mi-a confirmat cã mãlãieºul e o
plantã aromaticã de pe la ei, un fel de mãcriº.
N-am confirmarea din teren, însã, ºi existã
posibilitatea ca doamna sã fi vrut doar sã-mi
dea dreptate, pentru cã i-am explicat mai
înainte ce caut de fapt.
Despre mãlãieº în cãlcâieº a scris, într-o
revistã celebrã un filolog celebru. Este vorba

de Emil Vrabie, mare slavist, specialist în
etimologii, ºi textul sãu Mãlãieº în cãlcâieº
s-a publicat în revista Limba românã, a
Academiei Române, în 1970, fiind apreciat
de Iorgu Iordan ºi alþi mari filologi ai
momentului. Face parte din lecturile mele de
studenþie, ºi reþin bine ideea. Autorul este la
fel de nedumerit ca mulþi dintre noi: cum poate
Capra sã poarte mãlai în cãlcâi? Pe scurt, el
emendeazã textul, considerând cã Ion
Creangã n-a înþeles vorba popularã: era
mãlãieº un cãlcâieº - ºi explicã: în limba
veche cãlcâieº înseamnã ºi cãuº, coltuc,
o bucatã micã din ceva: asta aduce capra,
nu în, ci un cãlcâieº de mãlai. Demonstraþia
este superbã (ºi spumoasã: autorul
analizeazã traducerile din Creangã în
francezã, germanã, rusã, maghiarã - arãtând
absurdul sensurilor)... Dar se referã la al
doilea termen din expresie, eu ce sã-i fac
dacã tipograful BPT-ului l-a greºit pe primul?
Menþionez probitatea ºtiinþificã a lui Emil
Vrabie: nu cere schimbarea textului, ci doar
o notã marginalã - pentru el, ca filolog - aºa
cum ar trebui sã fie pentru toþi filologii - textul
fiind de neschimbat.
Nici prin gând nu-mi trece, nici mie, sã-l
schimb pe Creangã - dar de explicaþii este
nevoie. Totuºi, priviþi facsimilul din ediþia G.
T. Kirileanu (dã în fotografie exact pagina cu
scrisul lui Creangã la cântecul Caprei):
povestitorul pare a fi scris mãlãieºi, se vede
un adaos la finalul cuvântului. Dacã e aºa,
rezultã cã tipograful de la Convorbiri literare,
din 1875, a înþeles diminutivul de la mãlai, ºi
textul tipãrit a îngheþat astfel peste tot. Ca sã
nu mai complice lucrurile, probabil, Iordan nu
dã facsimilul în ediþia sa (la Academie se
pãstreazã patru file din Capra cu trei iezi, el
dã numai trei dintre ele). Poftim de comparã
- ceva, cu nimic. Drept pentru care, pentru cã
eu ºtiu doar sã leg lucrurile, nu ºi sã le (mai)
dezleg, luaþi de-l comparaþi singuri doar pe
Kirileanu cu el însuºi.

Nicolae Georgescu

Articol publicat în nr. 1/2016
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BIBLIOLOGIE
75 ani de lecturã publicã la Târgoviºte
În anul 1920
Cercul Studenþesc
dâmboviþean
înfiinþeazã o bibliotecã
popularã în clãdirea
Sfatului Negustoresc.
În ziarul Viitorul
Dâmboviþei (1921)
gãsim urmãtorul anunþ:
În localul Sfatului
Negustoresc str. I.C.
Brãtianu
este
deschisã în fiecare luni, miercuri ºi sâmbãtã
între orele 4-6 p.m., biblioteca popularã a
Cercului Studenþesc dâmboviþean. Se dau
cãrþi acasã oricui.
Prin Decizia 392/1922 a Prefecturii
Judeþului Dâmboviþa se acordã ca ajutor
pentru mãrirea fondului bibliotecii populare din
Târgoviºte suma de 2000 lei.
În 1923 Sala de arme (edificiu ridicat din
iniþiativa Societãþii de arme, gimnasticã ºi
dare la semn din Dâmboviþa, pentru
manifestãri cultural-artistice) trece din
proprietatea Prefecturii în cea a societãþii pe
acþiuni Institutul de culturã ºi educaþie
naþionalã care o dorea amenajatã ca salã de
teatru, salã de conferinþe, salã de bibliotecã.
În luna martie a aceluiaºi an Cercul
Studenþesc dâmboviþean deschide într-o
încãpere a acesteia o salã de lecturã, de
conferinþe, ºezãtori cultural-artistice.
Mai târziu, Ateneul popular dâmboviþean
se reorganizeazã sub numele de Ateneul cultural Grigore Alexandrescu (1929). La
dezvoltarea vieþii culturale a oraºului, implicit
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ºi a bibliotecii au contribuit în acea perioadã
ºi alte societãþi ca Oastea lui Ion Heliade
Rãdulescu (1933), Prietenii Târgoviºtei
(1934), Asociaþia culturalã Târgoviºte (1935)
iar din 1939 Cãminul Cultural Târgoviºte.
Un comitet se constituie pentru
conducerea lucrãrilor Muzeului regional,
aºezãmânt care va cuprinde ºi o salã de
bibliotecã popularã cu salã de lecturã (1936).
În 1942 Sfatul Cãminului Cultural hotãra
înfiinþarea unei biblioteci publice care, pânã
la construirea unui sediu cultural, va funcþiona
in localul ªcolii primare de bãieþi nr. 1,
precizându-se cã biblioteca se va forma prin
comasarea actualelor biblioteci publice
existente ºi prin cumpãrãri de cãiþi sau
donaþii.
În acelaºi an, Primãria face apel într-o
adresã cãtre toþi locuitorii spre a deveni
donatori în bani, documente, tablouri, fotografii
privind trecutul oraºului nostru atât de glorios
ºi de cãrþi necesare pentru buna funcþionare
ºi înzestrare a bibliotecii ºi a muzeului care
urmeazã a lua fiinþã în acest oraº. Ca rãspuns
la aceasta, Dumitru Stoica, membru al
Cãminului Cultural târgoviºtean, va dona
bibliotecii Cãminului 497 volume, cãrþi ºi
reviste. Totodatã, din iniþiativa profesorului Ion
Calboreanu ºi ziaristului Ion Vasiliu, au loc
ºezãtori literare la Sala de urme care aveau
ca scop crearea unei biblioteci publice locale.
Declanºarea ºi desfãºurarea celui de al
doilea rãzboi mondial a stagnat realizarea
proiectelor mai sus amintite. Spre sfârºitul
rãzboiului, la 30 ianuarie 1944, are loc
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inaugurarea Muzeului oraºului Târgoviºte (fapt
consemnat în Buletinul Oficial al primãriei, pe
anul 1944).
Cu acest prilej, alãturi de muzeu, s-a
deschis ºi Biblioteca primãriei ºi a Cãminului
Cultural Târgoviºte, adãpostitã în localul
muzeului, pânã ce se va clãdi o casã proprie.
La început biblioteca beneficiazã de
preþioasa donaþie fãcutã de magistratul D.D.
Athanasiu ca o cinstire a memoriei tatãlui sãu,
avocatul D. Athanasiu Biþu, nume pe care
biblioteca îl va purta un timp. Donaþia era
compusã din 400 de volume.
Primul director al muzeului, bibliotecii ºi al
cãminului a fost profesorul Alexandru
Vasilescu. Dupã inaugurare, acesta
întocmeºte Regulamentul de funcþionare al
bibliotecii care va fi aprobat prin Decizia
nr.7563 din 14 august 1946 a Primãriei
oraºului Târgoviºte.
La terminarea rãzboiului se continuã
acþiunea de a se înfãptui dorinþa târgoviºtenilor
de construire a unui local de bibliotecã. În 1947
1948 se ºi aprobã execuþia în regie directã a
lucrãrilor, proiectul, amplasamentele, mobilierul
etc. Construcþia se va materializa în 1949 dupã
planul Fundaþiei Dalles, întocmit de arhitectul
târgoviºtean Ion Magrini, cu contribuþia în
muncã ºi bani a locuitorilor.
Biblioteca începe sã funcþioneze în noul
local în ianuarie 1950, fondul de carte fiind
constituit la început din donaþiile unor biblioteci
particulare, unele amintite: Biþu Athanasiu, Ion
Tãlãngescu, Ion Corbesou, cea a familiei
Vãcãreºtilor, la care se adaugã, pentru
început, aproximativ 1000 de volume

cumpãrate de primãrie. Un an mai târziu
fondul se mãreºte cu 2500-3000 cãrþi ce
constituiserã biblioteca Cãminului Cultural Tudor Vladimirescu.
An de an biblioteca îºi va mãri ºi diversifica
colecþiile. Dacã în anul reînfiinþãrii judeþului
Dâmboviþa (1968) fondul de carte ajunsese
la 30.000 de volume, în prezent el depãºeºte
300.000 unitãþi de bibliotecã acoperind toate
domeniile cunoaºterii.
În colecþiile noastre se aflã un bogat fond
de carte bibliofilã, carte româneascã ºi carte
strãinã (cea mai veche datând din 1670), cãrþi
cu autograf etc.
Din Cele peste 10.000 periodice din toate
timpurile remarcãm titluri semnificative pentru
cultura românã: Curierul de ambe sexe,
Albina româneascã, Magazin istoric, pentru
Dacia, România literarã. Convorbiri literare,
Sãmãnãtorul, Luceafãrul, Vatra ºi altele.
Colecþia de manuscrise (peste 1000 de
exemplare) provine de la scriitori ca: Liviu
Rebreanu, Ion Minulescu, Ion Barbu, Tudor
Arghezi, George Bacovia, Mircea Eliade,
Marin Preda º.a. În aceastã colecþie întâlnim
numele majoritãþii scriitorilor dâmboviþeni din
toate timpurile.
De asemenea, dispunem de o valoroasã
colecþie de ex-librisuri (2500 exemplare)
româneºti ºi strãine precum ºi 1000 fotografii.
Biblioteca noastrã a achiziþionat în timp o
bogatã colecþie de documente audio vizuale:
7000 discuri, 600 casete, 1200 titluri de
diapozitive ºi peste 600 diafilme.
Fondul de informare, studiu ºi
documentare îl punem la dispoziþia celor peste
14.000 cititori cãrora le împrumutãm anula
aproximativ 400.000 volume.
Având în vedere valoroasele tradiþii
culturale ºi de lecturã publicã ale instituþiei
noastre  apreciem cã atât în prezent cât ºi în
viitor Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa îºi va onora nobila
misiune de principalã sursã de informare,
documentare ºi cercetare în acest perimetru
spiritual românesc.

Victor Petrescu

Articol publicat în nr. 1/1995
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Informaþie ºi culturã
Trebuie
sã
recunoaºtem
cu
neplãcere, chiar cu
disperare, dar ºi cu
înþelepciune, cã, în faþa
multor realitãþi ºi fenomene, avem încã prea puþinã
cuprindere, reprezentãri simplificatoare, neputinþe în a
înþelege, a defini ºi a reacþiona pe mãsurã.
Deºi venim dintr-o civilizaþie milenarã a cãrþii, nu
avem încã o definiþie care sã împace bine materialitatea
ºi spiritualitatea acestei creaþii umane. Ne rãmâne însã
frumuseþea înaltã a cuvintelor lui Tudor Vianu: Cartea
este miracol ºi eternitate.
Despre informaþie se scrie enorm, copleºitor, în
ultimele cinci decenii, iar de-o vreme credem cu destule
argumente cã treptele de mâine ale evoluþiei vor fi
marcate de locul informaþiei în filosofia ºi acþiunea
societãþii, dar nu ºtim sã definim acceptabil conceptul
de informaþie. Ne rãmâne neputinþa tautologicã a
pãrintelui ciberneticii, Norbert Wiener, care scria:
Informaþia este informaþie ºi nimic altceva.
Nici conceptul de culturã nu e cu mult mai clar.
Aºezãm în perimetrul lui fie toate zvâcnirile gândului
care a lãsat semne, fie doar esenþele rãmase, dar ne
place zicerea paradoxalã ºi înþeleaptã a lui Saint Marc
Girardin care spunea: cultura este ceea ce rãmâne dupã
ce ai uitat ce-ai învãþat.
De veacuri s-a glosat mereu cu osârdie în jurul
conceptelor complexitãþii ºi, fãrã îndoialã, ceea ce
este esenþial ºi dinamic va rãmâne totdeauna
deschis cãutãrilor.
Informaþia, împotriva aparenþelor, nu este un
perimetru al deplinei certitudini.
Ea este, poate, atomul cu sens integrat unei
existenþe, unui proces, unei cunoaºteri, prin care trec,
încã neºtiute de-a-ntregul, numeroase linii de forþã.
Este parte constitutivã ºi indispensabilã oricãrui
proces de cunoaºtere, de sintezã, de descoperire. Felul
în care se înscrie pe traiectoriile cunoaºterii nu are nici
mãsurã, nici modele. Informaþia ne înconjoarã ca o
zestre a trecutului ºi atunci forþa ei este imensã,
puternicã ºi liniºtitoare. Informaþia ne înconjoarã ca o
mãrturie a posibilei schimbãri, a dinamismului lumii ºi
atunci puterea ei ne cheamã la spargerea dogmelor ºi
la continuã înnoire. Informaþia ne înconjoarã ca o expresie
a nevoii de ordine, de analizã ºi sintezã ºi atunci ea e
forþa contraentropicã a omului, hrana creºterii în adânc
ºi-n înalt a intelectului nostru. Informaþia ne înconjoarã
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cu chipul miilor de pãtimaºi ai cunoaºterii de ieri ºi de
azi ºi atunci ea lucreazã în strãfunduri cu puterea celor
care ne vorbesc despre iubirile mari pentru neamul ºi
locul din care venim ºi despre covârºitorul potenþial de
dãruire ºi sacrificiu al spiritelor alese.
Nici cultura nu este un teritoriu al certitudinilor. Acest
ceva indefinibil este o sferã a cãutãrilor febrile, renunþãrilor
dramatice, înfruntãrilor generative, o sferã pulsatorie,
intrinsecã existenþei umane, mereu regeneratã de abia
intuite forþe interne. Ea este stil ºi formã, acumulare ºi
filtrare, adevãruri ºi frumos, necesar ºi inutilitate,
nãscãtoare de mândrie ºi îndoialã, totdeauna câmp de
înnoire ºi de împlinire pentru fiinþa umanã.
Cultura oferã repere, opþiuni, sensuri, stiluri, oglinzi
în care ne vedem mai adânc decât bãnuiam, o plasmã
al cãrei fluid ne traverseazã celulele.
Am putea continua, desigur, glosând în jurul celor
douã concepte, dar, deceniile din urmã, cu vocaþia lor
pentru schimbare ºi interferenþã, ne propun abordãri mai
largi, holiste ºi sistemice, joncþiuni productive, cu imensã
forþã de iradiere.
Relaþia informaþie-culturã este mai intens
generativã de filosofie ºi acþiune concretã decât fiecare
sferã în parte. Dintr-odatã apar luminiºuri, înþelesurisimple dar ignorate îndelung - ºi, mai ales, orientãri
pragmatice luxuriante.
Rãmân, fãrã îndoialã, ºi câmpuri de umbrã, proporþii
care înºealã, simplificãri ameninþãtoare.
Ne-am putea întreba poate, de ce mai vorbim acum
despre evidenþe. Pentru simplul motiv cã paradoxul cel
mai frecvent este cel al ignorãrii evidenþelor.
Da, este izbitor de evident faptul cã fãrã fluxuri bogate
ºi intense de informaþii, care sã reflecte potenþialul ºi
idealurile contemporane, cultura se ofileºte, se instaleazã
în pasiv ºi îºi pierde atât zestrea cât ºi forþa regenerativã.
Cu o informaþie insuficientã la nivelul întregului organism
al societãþii, apele ei multe se subþiazã ºi îºi pierd vigoarea.
Cu o informaþie haoticã, cultura trece prin momente uneori lungi - de inutile cãutãri de sensuri, confuzii,
redescoperiri ºi convulsii pãgubitoare.
Societãþile culturilor sãrace sunt societãþi sãrace în
toate, mai puþin capabile de performanþã ºi competiþie,
de originalitate ºi valoare.
Cui i-ar putea fi indiferentã relaþia informaþie-culturã,
cu nebãnuitele ei implicãri ºi reverberaþii în condiþia
globalã a indivizilor ºi a popoarelor?
Structurile informaþiei sunt structuri vitale ale societãþii.
încercaþi, printr-o decizie a absurdului, sã scoateþi orice

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

izvor de informaþie din societate ºi societatea se dezagregã
ºi moare. Ca modalitate de punere în comun a cunoaºterii
ºi experienþei, a nevoilor ºi aspiraþiilor, societatea este
fundamental informaþionalã.
Unghiurile abordãrii relaþiei informaþie-culturã sunt
nesfârºite, diferite de la epocã la epocã, de la culturã la
culturã, de la individ la individ.
Dar, poate, în optica aceasta a diversitãþii necesare,
ceva se detaºeazã ca filozofie generalã, din perspectiva
- de nimeni contestatã azi - a unor evoluþii mai bine
legate de raþiune, de voinþa dezvoltãrii armonioase ºi cu
sens ºtiut a societãþii, ºi anume se detaºeazã nevoia
de viziune prospectivã, nevoia proiecþiei, de lungã duratã,
bine raportatã la scopuri ºi mijloace.
Cultura poate fi privitã nu numai dinspre prezent spre
trecut ci ºi dinspre trecut spre viitor, ca un fenomen de
obiectivare a unor conþinuturi ºi forme conºtientizate, a
unui anumit sens al dezvoltãrii societãþii. Dezvoltarea
societãþii nu mai poate fi rodul jocului întâmplãtor al
împrejurãrilor, teritoriul dezechilibrelor haotice. În
condiþiile societãþii informatizate devine posibilã stabilirea
ºi urmãrirea opþiunilor, exercitarea voinþei de acþiune,
valorificarea calitãþii deciziilor. Monitorizarea pozitivã,
pusã sub semnul unei filosofii umaniste, necesitã însã
ordine, structuri, permanentã rezonanþã criticã,
permanentã reevaluare. Viitorul se transformã dintr-un
timp al visului sau al aºteptãrii ceþoase într-o dimensiune
cercetatã, modelatã, complex determinatã. Dintr-un
spaþiu neliniºtitor ºi alienant, viitorul intrã în sfera
posibilului motivator ºi împlinitor.
Cultura, cu toate componentele ei ponderabile ºi
imponderabile, este un câmp care pune în evidenþã
valoarea informaþiei într-un mod aparte. Relaþia este
directã ºi indirectã în acelaºi timp, relevantã ºi irelevantã,
eficientã ºi oneroasã. Lipsa de informaþie este,
indubitabil, dãunãtoare însã bogãþia de informaþii nu este,
în orice condiþii, cu necesitate creatoare. Multe ºi complicate sunt miºcãrile devenirii umane.
Dar ceea ce se vede la lumina zilei este cã nivelul
de culturã ºi civilizaþie al multor segmente naþionale
ale societãþii contemporane poate fi exprimat în
termeni informaþionali.
Acolo unde sistemul naþional de informare este o
componentã elaboratã ºi susþinutã a organismului social, dezvoltarea societãþii, la nivelul tuturor segmentelor
ei, este superioarã.
Fãrã un sistem naþional de informare, echilibrat ºi
focalizat în acelaºi timp, coerent, cu interferenþe interne
ºi externe, putem greu vorbi despre o ºtiinþã performantã,
despre o culturã a valorilor, despre o calitate superioarã
a vieþii.
Elaborarea ºi funcþionalizarea unui sistem impun
eforturi intelectuale ºi materiale, necesitã etape,
programe, dar mecanismul trebuie declanºat, complexul
informaþional trebuie sã funcþioneze, fluxurile de informaþii
trebuie sã curgã mai întâi pe arterele principale, apoi pe
toate capilarele organismului societãþii.
Din acest ansamblu fac parte integrantã bibliotecile,

precum ºi structurile documentare de toate felurile.
Nimeni nu poate ignora valoarea zestrei, a tezaurului
de cunoºtinþe. Bibliotecile nu sunt doar structuri de
memorie, simple acumulãri de documente, ci izvoare
de putere ºi porþi cãtre mâine. Modelele de organizare,
intervenþia analiticã pe traseele informaþiei, serviciile ºi
formele de implicare în obiectivele diferitelor tipuri de
organisme ale societãþii sunt tot atâtea modalitãþi de
repotenþare a informaþiei, de plus valoare intelectualã,
despre care se ºtie, din pãcate, prea puþin.
Unii ignorã bibliotecile, ancoraþi subþire într-un viitor
ipotetic ºi sãrãcit prin lipsã de cunoaºtere ºi imaginaþie.
Ei uitã cã omenirea n-a exclus nici unul din canalele
fundamentale de comunicare, cãutând mereu, nu
mijloace pentru a împuþina mesajele ci, dimpotrivã,
modalitãþi de a le diversifica ºi spori.
Viitorul informatic nu este nici exclusiv ºi nici
exclusivist.
Informaþia ciberneticã va facilita legãturile, va spori
viteza de comunicare, va mãri densitatea purtãtorilor de
informaþii ºi capacitãþile de conservare, dar va lãsa câmp
liber tuturor mijloacelor care-i stau la dispoziþie omului
în nesfârºita lui luptã ºi aspiraþie pentru adevãr ºi frumos.
Bibliotecile nu sunt învechite ca funcþie de
cunoaºtere ºi de diseminare a informaþiei: învechite pot
fi mijloacele ºi stilul lor de acþiune.
Tipul de structurã care adunã, organizeazã ºi
disponibilizeazã informaþia este indispensabil societãþii,
indiferent care este nivelul ei de expresie tehnologicã.
Pentru o þarã cu un trecut cultural bogat, cum este
România, ºi cu un potenþial remarcabil de originalitate
ºi de creativitate, nevoii de a implica bibliotecile în
dezvoltarea societãþii informatizate trebuie sã i se
rãspundã cu decizii politice pe mãsurã.
Urmând exemplul marilor naþiuni, preocupate de
viitorul lor, trebuie sã considerãm sistemul naþional de
biblioteci ca o componentã majorã a sistemului naþional
de informare, inclusiv cultural-ºtiinþificã, ºi sã organizãm
cu luciditate toate etapele modernizãrii ºi dezvoltãrii lor.
Abandonate în localuri improprii, cu o finanþare redusã
ºi în afara unor programe active de modernizare,
bibliotecile româneºti nu se integreazã la dimensiunile
necesare procesului de refacere ºi înnoire a societãþii.
Avem nevoie de o cartã albã a informaþiei în
România, ridicatã la nivelul marilor foruri ale þãrii pentru
a se degaja ºi adopta o strategie majorã privind sistemul
naþional de informare, cu toate componentele lui generale
ºi specializate, cu toate etapele lui, apropiate ºi de
perspectivã.
Alãturi de materiile prime ºi de energie, informaþia
este a treia resursã fundamentalã a societãþii. A venit
timpul s-o tratãm ca atare, pentru a da sensul ºi
conþinutul necesar marilor concepte ºi realitãþi care
determinã dezvoltarea þãrii ºi pentru a acoperi cu fapte
datoriile generaþiei noastre faþã de viitor.

Ion Stoica
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Bibliotecile judeþene,
centre multifuncþionale
de informare pentru cetãþeni
În societatea informaþionalã, bibliotecile, în calitatea
lor de instituþii care opereazã, în principal, cu
documente ºi informaþii au început sã devinã factori
din ce în ce mai activi ºi mai prezenþi în viaþa
colectivitãþilor pe care le servesc.
Alãturi de marile biblioteci, cu funcþii definite la nivel
naþional, cum sunt Biblioteca Naþionalã ºi Biblioteca
Academiei, bibliotecile judeþene trebuie sã identifice ºi sã
dezvolte noi forme ºi mijloace de comunicare informaþionalã,
adecvate realitãþilor economice, sociale, culturale.
Experienþa pe plan mondial aratã cã bibliotecile au un
rol din ce în ce mai important în focalizarea informaþiilor de
interes pentru largi colectivitãþi. Bibliotecile devin puncte
de referinþã pentru accesul la informaþia de care un cetãþean
are nevoie în relaþia lui cu colectivitatea unde trãieºte.
Au apãrut astfel centrele de informare pentru cetãþeni
grupate pe biblioteci ce servesc un cartier, un oraº sau
o diviziune teritorialã mai mare, cum ar fi un judeþ.
Crearea centrelor de informare pentru cetãþeni ºi
asigurarea accesului acestora la informaþiile disponibile
pe mediile electronice este o realitate care preocupã
atât comunitãþile locale cât ºi specialiºtii în domeniul
informaticii ºi ºtiinþa informãrii.
Centre specializate în facilitarea accesului la reþeaua
INTERNET sunt deja numeroase, mai ales în þãrile
dezvoltate din punct de vedere economic care au
promovat accesul la informaþie, considerând-o ca o
resursã de bazã în progresul economic ºi social.
Tendinþa actualã este de a crea centre de informare
care sã cuprindã informaþii administrative, economice,
sociale, culturale, într-un cuvânt informaþie cu un larg
spectru de interes orientatã cãtre comunitatea localã
pe care o serveºte.
Realizarea unui astfel de centru la nivelul unei
colectivitãþi presupune cooperare ºi colaborare între
administraþia localã aleasã, instituþii ale administraþiei
centrale existente la nivel local (cum ar fi de exemplu
direcþiile judeþene de muncã ºi ocrotiri sociale sau
Prefecturile), instituþii de culturã, instituþii economice,
întreprinzãtori privaþi, într-un cuvânt toþi factorii vieþii
economico-sociale ºi culturale din teritoriul respectiv.
Un rol important în aceastã cooperare revine
comunitãþilor academice (universitãþi, colegii etc.), care
pot asigura asistenþã competentã, atât în faza de
concepþie a sistemului, cât ºi în implementarea,
întreþinerea ºi dezvoltarea acestuia.
Din analiza activitãþii pe care trebuie sã o desfãºoare
un centru de informare se pot identifica cinci module
principale care corespund funcþiilor de bazã ale acestuia:
identificarea (cerinþe de informare ale colectivitãþii servite),
colectarea, prelucrarea, organizarea, stocarea ºi
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disiminarea informaþiilor. Aceste module funcþionale sunt:
a) identificarea nevoilor de informare ale cetãþenilor
ºi a resurselor informaþionale (în fapt, de unde ºi cum
se poate obþine informaþia pertinentã pentru a satisface
cerinþele de informare ale utilizatorilor);
b) colectarea resurselor informaþionale
(documente, informaþii despre documente - descrieri
bibliografice, abstracte etc. - informaþii culturale,
economice etc.);
c) prelucrarea resurselor informaþionale (resursele
informaþionale se prelucreazã în funcþie de tipul acestora
- documente, informaþii etc. ºi suportul pe care acestea
se gãsesc - hârtie, suport magnetic, suport optic etc.);
De remarcat cã în prelucrarea documentelor trebuie
luate în considerare norme ºi standarde utilizate în
domeniu la nivel naþional ºi internaþional. Aceasta este o
cerinþã obligatorie pentru a se asigura compatibilitatea
cu alte centre (un exemplu în acest sens este necesitatea
utilizãrii normelor ISBD pentru prelucrarea documentelor
ºi folosirea standardului ISO 2709 pentru transportul
informaþiilor bibliografice pe suporþi citibili de calculator).
d) organizarea ºi stocarea fondurilor internaþionale;
organizarea fondurilor informaþionale trebuie astfel
realizatã, încât sã permitã asigurarea cãilor de acces
la informaþia solicitatã de beneficiar.
Ca urmare, modul de organizare ºi stocare depinde
de cererile de informare ale utilizatorilor (un exemplu:
pentru a obþine informaþii asupra legislaþiei în vigoare
privind un anumit domeniu, un utilizator poate solicita
fie domeniul, fie numãrul ºi anul unei legi; în acest caz,
organizarea datelor trebuie sã permitã accesul la
informaþiile stocate, plecând atât de la un domeniu, cât
ºi de la numãrul ºi anul în care a apãrut legea).
e) servirea informaþionalã; acest modul trebuie sã
asigure realizarea produselor ºi serviciilor informaþionale
solicitate de utilizatori, în fapt crearea interfeþei între
centru ºi cetãþeni.
Modul în care se implementeazã fiecare din modulele
funcþionale prezentate mai sus depinde de concepþia
de ansamblu a sistemului de informare pentru cetãþeni
ºi, evident, de resursele disponibile (resurse financiare,
umane, tehnice, informatice etc.)
Dupã opinia noastrã, în curând, biblioteci din
România vor reuºi sã implementeze centrul de informare
pentru cetãþeni, demonstrând încã odatã, rolul ºi
importanþa pe care aceste instituþii de culturã îl au în
dezvoltarea socialã ºi culturalã a societãþii.

Doina Banciu
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Management de bibliotecã
Eram obiºnuiþi sã întâlnim termenul de
management atunci când se fãceau referiri la
bãnci, economie, politicã. Odatã cu
transformarea societãþii industriale în
societate informaþionalã a apãrut noþiunea de
management ºi în sfera culturii. Informaþia a
devenit un produs tot mai cãutat ºi mai lesne
vândut. Au apãrut intermediarii, comercianþii
ºi semicomercianþii de informaþie.
Bibliotecile publice ºi-au propus în acest moment scopuri, ºi ºi-au asumat sarcini foarte
diferenþiate în domeniile
lor
de
activitate:
educaþional-formative,
informaþionale ºi de
petrecere a timpului liber.
Instituþiile noastre
tind tot mai mult sã
devinã
centre
multimediale; alãturi de
documente tipãrite
apãrând casetele, video
casetele; CD-urile etc.
Bibliotecile din
oraºele mari oferã posibilitatea informãrii
online ºi prin Internet. S-a introdus accesul
liber la cât mai multe medii, iar cititorii
folosesc documentele la faþa locului ºi
împrumutã tot mai puþin (prin arhitecturã
bibliotecile au devenit centre de comunicaþie
ºi comunicare, s-au amenajat locuri pentru
xerox-uri, prezentãri de carte, cafenele
Internet).
Aceasta creºtere înspãimântãtoare a
volumului de informaþii a condus la o depãºire
a resurselor financiare ºi de personal.
Biblioteca publicã are mai mulþi utilizatori

decât orice altã instituþie culturalã.
În ce mãsurã instituþia mea este utilã sau
poate deveni utilã comunitãþii? Ce îmi
propun? Cum pot îndeplini din ceea ce îmi
propun? La ce performanþe pot ajunge? Cu
cine ºi cu ce pot face performanþã? Acestea
ar fi o parte din întrebãrile la care trebuie sã
rãspundã actualii manageri de bibliotecã.
Se vorbeºte tot mai des despre
organizarea ºi conducerea unui întreg organism (biblioteca), a unei secþii sau a unui program. Mulþi susþin cã te
naºti sau nu cu ºtiinþa
de a conduce oamenii
ºi
procesele
de
dezvoltare. Dacã faci
parte dintre cei ce nu sau nãscut cu acest har,
îþi rãmâne învãþarea.
Prima treaptã este
stabilirea
unei
concepþii clare în
privinþa dezvoltãrii
organismului, în cazul
nostru, a bibliotecii. Concepþia este
elaboratã de cei mai buni profesioniºti din
bibliotecã, dezbãtutã, completatã ºi evaluatã
de forul tutelar. Trebuie sã ºtim cã niciodatã
nu vom avea aprobarea întregului colectiv.
Orice noutate genereazã proteste.
Aducerea concepþiei stabilite la
cunoºtinþa tuturor celor din colectiv
formeazã a doua treaptã sau cercul mare
care cuprinde ºi înglobeazã toatã biblioteca.
În continuare vom avea niºte cercuri mai
mici, secþiile ºi serviciile.
Apare în acest moment, în mod firesc,
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necesitatea unei activitãþi planificate ºi
consecvente.
A treia treaptã este stabilirea prioritãþilor
pe termen lung ºi scurt.
Vechea politicã a forþei nu mai trebuie
practicatã în nici un caz, colectivul trebuie
convins cu rãbdare sau trebuie vãzut dacã
nu cumva existã o realã imposibilitate în
realizarea
programului
propus.
Conducãtorul trebuie sã înþeleagã motivul
refuzului ºi sã-l înlãture cu rãbdare. în mod
obiºnuit în cadrul colectivului oamenii se
împart în: cei ce sprijinã activ schimbarea,
cei care nu o sprijinã, ba chiar se opun ºi
cei cãrora nu le pasã.
Referindu-ne la teoria cercurilor
concentrice, despre cel mai larg cerc am
vorbit deja, se poate spune cã cercul mai
mic este acela al persoanelor care privesc
schimbarea ca pe o sarcinã a lor, urmãtorul
este cel al majoritãþii pasive ºi, cel mai mare,
al celor care se sperie de reorganizare.
Pentru a modifica dimensiunile acestor
cercuri este necesarã o analizã serioasã a
colectivului în vederea remarcãrii unor
persoane care ar putea deveni promotorii
ideilor noi. Ei vor fi pe cât posibil avansaþi ºi
vor forma echipa. Nu se va þine seama de
criteriul exclusivist al vechimii în bibliotecã.
Riscul îi va reveni conducãtorului, el va alege
ºi va investi încredere în tineret, în oameni cu
puþinã experienþã. Va delega împuterniciri prin
intermediul cãrora va fi la curent cu activitatea
din fiecare departament al bibliotecii. Este
foarte delicat sã controlezi întregul proces,
încredinþarea unor responsabilitãþi importante
altora este una dintre trãsãturile speciale
managerului. Oricât de bun ar fi el, nu poate ºti
totul. Urmãrirea colectivului se va efectua prin
interviuri profesionale. Va fi un schimb profitabil
de experienþã pentru conducãtor ºi colectiv.
Nu în ultimul rând trebuie sã avem în
vedere ºi aspectul financiar. Bugetul de
entuziasm se consumã repede. Egalizarea
este un element care descurajeazã.
ªtim ºi cã mãsurile stimulative nu sunt
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prevãzute în buget. Managerul trebuie sã
gãseascã surse suplimentare, aplicând în
practicã criterii tradiþionale. Trebuie sã
apeleze la firme, bãnci ºi sã le convingã cã
biblioteca este necesarã comunitãþii, prin
urmare este bine sã fie sprijinitã.
Un bun manager înseamnã o minte logic
dezvoltatã, emotivitate moderatã, dorinþa
perfecþionãrii cunoºtinþelor proprii,
cunoaºterea pãrþilor slabe proprii; trebuie sã
aibã curajul sã solicite sfatul altora când este
cazul, transparenþã totalã ºi sã nu spunã
niciodatã nu.
Pe scurt conceptul de management
presupune urmãtoarele faze ºi întrebãri care
necesitã soluþii:
1. Stabilirea scopurilor bibliotecii
referitoare la: personal, tehnologie, finanþe,
clãdire, raþionalizare, prelucrarea datelor.
2. Ce produse trebuie sã furnizeze
biblioteca?
(ex.: elaborarea Bibliografiei Naþionale a
unei þâri)
3. Stabilirea caracteristicilor de reuºitã,
de succes:
a. cea mai importantã este aceea ca în
momentul plecãrii din bibliotecã, cititorii sã
spunã cã au primit tot ce au dorit, sau cã sunt
mulþumiþi;
b. eficientizarea fondurilor de care dispui
(necesitãþi, posibilitãþi).
4. Penetrarea pe piaþa informaþionalã
(este importantã comparaþia cu cifra
potenþialã a utilizatorilor).
5. Stabilirea efectivitãþilor (atunci când
utilizatorul ºi-a împlinit toate cerinþele)
6. Evaluarea costurilor.
7. Evaluarea productivitãþii activitãþilor de
bibliotecã:
(ex.: câte cãrþi pot fi prelucrate pe orã, pe
zi, în diferite compartimente, ce randament
dã personalul, câte unitãþi informaþionale au
fost furnizate, ce activitãþi complementare sau desfãºurat etc.)

Silvia Nestorescu
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Bibliologia  ºtiinþa cãrþii
Orice ºtiinþã adevãratã îºi aflã adãpostul ºi temeiul
sãu în cãrþi; ele sunt vama cea mai înaltã ºi cea mai
netãgãduitã a ºtiinþei celei adevãrate.
Al. Odobescu
Mutaþiile semnificative din lumea tumultoasã a cãrþii
au determinat, în evoluþia timpului, paradigme
conceptuale vizând sistemul structurat al ºtiinþei despre
carte. Printr-un efect de cauzalitate, amplificarea
volumului de scrieri ºi diversificarea lecturii au generat
abordãri pragmatice ºi epistemologice privind
organizarea funcþionalã ºi valorificarea fondului universal de carte. Dacã ne referim la carte, vom aminti doar
una dintre cele mai elocvente caracterizãri ale acesteia,
realizate de Albert Flocon: Cartea este un adevãrat
speculum humanae salvationis (oglinda mântuirii
omeneºti) care apropie peste spaþiu ºi timp pe cel care
cautã de cel care descoperã; oglinda în care licãreºte
o speranþã de viitor (...) Ea este produsul unui individ
ºi al unei societãþi, partea cea mai bunã ºi cea mai
rea din om. Ea participã la
evenimente, le resimte sau
le provoacã. Ea este
reflectare, motor ºi judecãtor
al istoriei. Prietenã sau
duºman, cartea are toate
calitãþile unei persoane morale. Creatã de om, ea
reflectã universul ºi pune în
miºcare lumea1.
În orizontul acestei
reciprocitãþi se situeazã
bibliologia: ºtiinþa care se
ocupã de studiul cãrþii ca
fenomen al vieþii socialculturale, tratând istoria,
2
tehnica alcãtuirii, rãspândirea ºi conservarea cãrþii .
Una dintre definiþiile complexe ale bibliologiei aparþine
lui Mircea Tomescu: ºtiinþa care studiazã ansamblul
cunoºtinþelor teoretice ºi practice despre carte ca produs
al vieþii spirituale ºi materiale a societãþii, funcþia socialã
a cãrþii ºi a bibliotecii în condiþii istorice date ºi elaboreazã
principiile folosirii în comun a cãrþii ºi ale transmiterii
3
informaþiilor în scopul sprijinirii progresului social .
Din perspectivã etimologicã bibliologia gr. biblos
(papirus, rulou de papirus, carte) ºi logos (vorbire, studiu,
ºtiinþã), reprezintã studiul despre carte, ºtiinþa cãrþii.
Apropiatã înþelesului etimologic al bibliologiei este
definiþia lui N. Georgescu Tistu: disciplina care
înglobeazã ºi sistematizeazã toate cunoºtinþele având
4
ca obiect, cartea .
Bibliologia este ºtiinþa cãrþii ºi a bibliotecii nu numai
prin etimologia conceptului, dar ºi prin coordonatele ei

definitorii. În acest sens, specificãm faptul cã un domeniu
al cunoaºterii umane are atributul de ºtiinþã în mã sura
în care poate susþine existenþa unui obiect propriu de
cercetare ºi a unor metode specifice de studiu ºi
investigare. Bibliologia însemnând studiul cãrþii ºi având
metode specifice de analizã ºi studiu, are deci
atributele unui domeniu ºtiinþific. În acest sens, definiþia
lui Dan Simonescu este relevantã: Bibliologia
înseamnã cuvântul, ºtiinþa despre carte sub toate
aspectele ei: conþinutul ºi tehnica întocmirii ºi
organizãrii în biblioteci ºi a difuzãrii ei în lumea cititorilor.
Bibliologia este o ºtiinþã care se ocupã cu studiul cãrþii
ca fenomen al vieþii sociale, cuprinzând istoria,
5
producþia ºi rãspândirea cãrþii .
Am prezentat mai amplu diferite definiri conceptuale
ale ºtiinþei cãrþii, având o dublã
motivaþie: relevarea nivelelor
conceptuale ºi operaþionale
ale bibliologiei ºi structurarea
ansamblului
sãu
informaþional.
Având în vedere cã
bibliologia are ca preocupare
esenþialã studiul sistematic
al condiþiilor de producere,
difuzare ºi utilizare a
scrierilor tipãrite sub toate
formele lor, putem delimita
ºi
nuanþa
aria
de
competenþã a ºtiinþei despre
carte, ºi anume: producþia,
înmagazinarea, organizarea, conservarea, regãsirea
ºi folosirea eficientã a cãrþii. Fiecare dintre aceste
pãrþi componente ale structurii conceptuale ale
bibliologiei se regãseºte în domeniul de preocupãri
al disciplinelor bibliologice.
Într-un acord dinamic cu evoluþia cãrþii au apãrut ºi
s-au definit disciplinele de studiu ºi cercetare ale
bibliologiei. Vom prezenta ºi analiza unele puncte de
vedere asupra taxonomiei disciplinelor bibliologice cu
definirile respective.
În viziunea bibliologului Dan Simonescu, bibliologia
are mai multe ramuri, aºa-numitele discipline auxiliare,
fiecare dintre ele aprofundând un sector special, toate
la un loc contribuind la definirea complexã a ºtiinþei
bibliologice. Disciplinele care au ca obiect aspectele
istorice ale bibliologiei sunt: istoria scrisului, istoria
tiparului ºi a cãrþii ºi istoria bibliotecilor (...). În timp ce
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disciplinele istorice ale bibliologiei privesc aspectele
dezvoltãrii sale în timp, celelalte ramuri auxiliare au în
vedere anumite particularitãþi ale acestei ºtiinþe ºi
aplicarea sa practicã:
§ Biblioteconomia este ramura care se ocupã cu
organizarea cãrþii în bibliotecã, având scopul de a servi
pe cititori în condiþii optime.
§ Bibliografia se ocupã cu înregistrarea titlurilor
cãrþilor ºi a articolelor din periodice, cu aprecierea
conþinutului lor ºi cu difuzarea acestor date.
§ Documentarea este înruditã cu bibliografia, dar
câmpul ei de informaþie nu se rezumã numai la sursele
grafice (periodice sau cãrþi), ci se extinde ºi asupra altor
mijloace de comunicare a cunoºtinþelor.
§ Bibliofilia (termenul vine din gr. filia-iubire; biblos=
carte, deci dragostea faþã de carte), acordã cãrþilor rare
6
o atenþie deosebitã .
O a doua perspectivã metodologic ã asupra
disciplinelor bibliologiei este cea a bibliologului Mircea
Tomescu: Bibliologia generala sau teoreticã, teoria
bibliologicã este o ramurã care studiazã problemele
teoretice comune disciplinelor bibliologice, funcþia
socialã a cãrþii ºi a bibliotecii în ansamblu, raporturile
bibliologiei cu celelalte ºtiinþe sociale ca psihologia,
pedagogia, sociologia. Totodatã, bibliologia teoreticã
elaboreazã metodele de lucru comune disciplinelor
bibliologiei, studiazã modalitãþile de influenþare a
dezvoltãrii societãþii prin mijlocirea cunoºtinþelor
cuprinse în cãrþi.
Biblioteconomia - ramurã a bibliologiei care studiazã
problemele legate de cunoaºterea cititorului ºi cerinþelor
sale, funcþia socialã a bibliotecii în diversele perioade
istorice, organizarea ºi conducerea reþelelor de biblioteci,
completarea, organizarea, conservarea ºi dezvãluirea
fondurilor de publicaþii, structura ºi conducerea
bibliotecilor, construcþia ºi mobilierul de bibliotecã.
Bibliografia - disciplinã a bibliologiei care expune
metodele de cunoaºtere, apreciere, selectare ºi
propagare a cãrþilor, sistematizeazã cunoºtinþele despre
cãrþi ºi înfãþiºeazã metodele de întocmire a cercetãrilor
ºi listelor bibliografice.
Documentarea - ramurã specialã a bibliografiei care
semnaleazã prin metode ºi forme noi, ultimele realizãri
ale ºtiinþei ºi tehnicii mondiale.
ªtiinþa cãrþii - care studiazã funcþia socialã a cãrþii,
istoria cãrþii ºi a tiparului precum ºi problemele editoriale,
comerciale ºi de difuzare a cãrþii; o ramurã deosebitã a
ºtiinþei cãrþii este bibliofilia care studiazã cartea sub
7
raportul raritãþii sau al valorii artistice .
Deci, bibliologia este o ºtiinþã complexã care se
constituie din mai multe discipline, fiecare dintre acestea
având un obiect bine delimitat de studiu, cu metode
specifice de cercetare ºi cu o praxiologie proprie.
Alãturi de disciplinele fundamentale ale bibliologiei,
prezentate mai sus, vom menþiona ºi unele discipline
auxiliare ale cãror definiri sunt precizate în vocabularul
profesional:
§ Bibliometria - domeniu al bibliologiei care
utilizeazã metode cantitative pentru studiul producþiei
ºi circulaþiei documentelor.
§ Biblioiconografia - domeniu al bibliofiliei care
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are ca obiect cartea bogat ilustratã.
§ Biblioterapia - terapia prin culturã, studiatã iniþial
de Rubakin, autorul psihologiei bibliologice, care a
analizat raportul dintre autor - carte - cititor din
perspectiva psihologicã.
Bibliologia, fiind o ºtiinþã complexã, a apãrut ºi se
dezvoltã într-o corelaþie pluridisciplinarã. Ea influenþeazã
ºi este influenþatã de studii din diferite domenii ale
cunoaºterii umane: istoria culturii ºi civilizaþiei, filozofia,
sociologia, psihologia, etc.
Bibliologia reprezintã un ansamblu de influenþe ºi
interdependenþe cu mediul socio-cultural al epocii. În
acest sens, semnificativã este convingerea lui N.
Georgescu-Tistu, conform cãreia înrâurirea cãrþii asupra
individului ºi societãþii omeneºti a ajuns sã egaleze,
uneori sã covârºeascã, pe aceea a naturii, a ereditãþii
8
sau a mediului social .
De altfel, bibliologia, prin obiectul sãu ºtiinþific de
cercetare - cartea ºi biblioteca - reflectã climatul
intelectual al epocii ºi sensul cultural-istoric al
acesteia, determinã o configuraþie a intereselor de
lecturã ºi o ierarhizare a prioritãþilor culturale ºi
proiecteazã inter-relaþia dintre interese, motivaþii ºi
mentalitãþi cultural-sociale. În favoarea ipotezei
noastre, redãm opinia lui Alexandru Duþu, potrivit
cãreia istoria ideilor, circulaþia ºi progresul lor aduc
în mod firesc în prim plan rolul ocupat de carte.
Expresie a stadiului atins de mentalitate, vehicul prin
excelenþã pentru difuzarea ideilor peste frontierele
spaþiului ºi timpului, cartea alcãtuieºte acea laturã
materialã a culturii de care trebuie þinut seamã cu
9
precãdere.
Într-o formulare sinteticã, funcþia ºi valoarea culturalsocialã a bibliologiei ar consta în: tezaurizarea memoriei
colective a omenirii; schimbul internaþional de valori prin
informare ºi comunicare; sursã documentarã în
activitatea de cercetare ºi instruire umanã.
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Profesia de bibliotecar
în perspectiva noului mileniu
De curând, o
organizaþie de tineret din
Bucureºti a iniþiat un program de lecturã pentru
copiii internaþi într-un
spital. Intitulat Ora de poveºti, a trebuit modificat de la
prima întâlnire cu copiii, aceºtia neavând rãbdare sã
asculte o lecturã tradiþionalã. Tinerii voluntari s-au
reorientat imediat ºi le-au povestit, în variantã
simplificatã, romane pentru adulþi. Copiii le-au apreciat
ºi s-au dovedit interesaþi, alegând explicit aceastã formã
prelucratã. S-a observat cã ei nu mai gustã basmele
vechi ºi textele scrise anume pentru ei în alte epoci.
Experimentul - dincolo de dimensiunea lui umanitarã
- a arãtat un lucru la care trebuie reflectat. Se ridicã
generaþii crescute sub bombardamentul mass-media,
audio-vizuale. Atenþia acestor generaþii, disponibilitãþile
ei, modul de percepþie a mesajului sunt altfel modelate
decât în cazul generaþiilor dinainte. Ce fel de cititori vor
fi aceºti oameni? Ei au alte gusturi, alte nevoi ºi nu vor
mai semãna cu utilizatorii cu care sunt încã obiºnuiþi
bibliotecarii. Atraºi de audio-vizual, de rezumat ºi sinteza
prelucratã în sensul simplificãrii, aceºtia vor forma
publicul general al perioadei urmãtoare, nu vor cãuta,
ca bunicii sau pãrinþii lor, literatura, cartea de citit încet
ºi reflexiv, naraþiunea. Ei vor cere materiale necesare
activitãþilor ºcolare ºi nevoilor lor profesionale. Dar vor
prefera sã le caute în Internet, mirajul lor în care se
gãseºte toatã cunoaºterea. Unii vor avea nevoie de
asistenþã, mai ales în acest domeniu, al informãrii rapide,
diverse, de ultimã orã.
Aceºti copii sunt avangarda utilizatorilor. Cine îi va
întâmpina în bibliotecã ºi mai ales cine îi va învãþa cã în
bibliotecã se aflã porþile informaticii ºi pentru cei
neconectaþi? Cum vor comunica oamenii din biblioteci,
cu mentalitatea de funcþionari nu foarte diferitã de a celor
de la ghiºeele administraþiilor publice sau companiilor de
servicii, cu cei care vor lua locul publicului de acum, cu
alte practici culturale, cu alte reprezentãri ºi alte nevoi?
Dacã acest public atras preponderent de mass-media
nu va fi format din vreme pentru accesul la cunoaºtere ºi
prin bibliotecã, aceasta riscã sã fie perceputã ca un loc
vetust, lipsit de interes, marginal. în prezent mai
funcþioneazã, la generaþiile mature, un respect remanent,
indus de ºcoalã, de educaþia tradiþionalã, pentru aceastã
instituþie. Nu este ºi cazul celor foarte tineri, pentru care
televiziunea ºi Internetul reprezintã autoritãþile de prim
rang. Ce oferã biblioteca unui asemenea public? Voci
indignate se vor ridica pentru a incrimina lipsa de fonduri
pentru modernizare. Numai cã, dacã nu se întreprinde
ceva pentru pregãtiri ce þin de formarea publicului, s-ar
putea ca banii pentru echipamente sã fie gãsiþi, dar publicul

sã piardã obiºnuinþa de a mai considera biblioteca un
partener ºi sã-ºi fi rezolvat nevoile de informare la InternetCafe. Vor apãrea serviciile de informare de pe lângã
primãrii ºi info-chioºcurile pentru public, furnizând informaþii
legate de viaþa cotidianã. Vârstnicii obiºnuiþi sã citeascã
vor fi fost eliminaþi biologic, iar publicul bibliotecilor se va
fi redus la câteva persoane incapabile sã utilizeze noile
tehnologii, un fel de handicapaþi din punctul de vedere
al celorlalþi. Nu este o ficþiune pesimistã, ci o tendinþã
previzibilã, manifestatã deja în alte pãrþi. Ce pot face
bibliotecarii, în afarã de a se lamenta ºi a deplânge
declinul? Dar declin este oare? Sau ofensiva unor noi
moduri de viaþã, legate de tehnologii? Iatã de ce profesia
de bibliotecar se schimbã fundamental ºi presupune noi
competenþe, unele preluate din universul educaþional,
altele împrumutate de la documentariºti, multe þinând de
ºtiinþele informãrii, altele de domeniul comunicãrii.
Asemenea competenþe nu sunt uºor de dobândit ºi
cer adaptarea la tendinþele ce se configureazã, putere
de anticipare, cultivarea unor noi abilitãþi. Este necesar
ca bibliotecarul sã gestioneze ºi sã prelucreze un volum
sporit de informaþii pentru noi categorii de public-þintã,
în forme accesibile ºi utile fiecãreia, dar ºi sã formeze atrãgându-i - utilizatorii, începând cu cei potenþiali. Devine
indispensabilã o veritabilã artã a seducerii utilizatorului,
o nouã strategie a comunicãrii cu acesta, ceea ce
impune nu numai o atitudine cordialã faþã de oricine
vine în bibliotecã, dar ºi cooperarea cu toate instituþiile
locale în care se formeazã sau lucreazã utilizatorii.
Activitatea de bibliotecã începe sã semene cu aceea
comercialã, având ca scop motivarea utilizatorului-client, stimularea interesului sãu, exploatarea curiozitãþii
sale, crearea de noi nevoi pentru ºi prin noi produse
de informare. Biblioteca se desparte de statutul de
instituþie-muzeu, respectabilã de la distanþã ºi intrã în
domeniul industriilor culturale, cu piaþã, cerere, ofertã,
publicitate, acþiuni promoþionale complexe. Toate
acestea fac necesarã transformarea profesiei, nu prin
renunþarea la unele competenþe, ci prin adãugarea altora
noi alãturi de cele mai vechi. Deºi acest lucru implicã
mai mult efort, se adaugã ºi noi satisfacþii necunoscute
înainte, legate de fiecare nouã funcþie. Ca orice
performanþã, ºi cele necesare în meseria de bibliotecareducator-specialist în informare- comunicare genereazã
ºi satisfacþii, pe mãsura eforturilor.
Tendinþele evidente în literatura de specialitate dar
ºi în lumea româneascã aratã cã bibliotecarul plictisit,
dornic sã nu fie deranjat este deja un personaj fãrã viitor,
eliminat de evoluþiile în curs.

Sultana Craia
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Aspecte manageriale
în biblioteca publicã
Perioada de tranziþie pe care o parcurge
societatea româneascã a afectat ºi
managementul, pe toate palierele sale de
manifestare. Reforma managerialã este, în
opinia tuturor, o condiþie esenþialã a schimbãrii
(în bine) a mediului economic românesc care a
ales, cel puþin teoretic ºi declarativ, calea unei
economii de piaþã.
Aceste mutaþii, de multe ori greoaie ºi
ineficiente, s-au resimþit ºi la nivelul
managementului cultural, în general, al celui de
bibliotecã, în special. Provocãrile la care a fost
supusã biblioteca publicã, din punct de vedere
managerial, în cei 11 ani de tranziþie, au fost
atât externe, cât ºi interne. Enumerãm câteva
dintre ele:
- din punct de vedere economic, entuziasmul
de dupã 1990 s-a dovedit nerealist, biblioteca
publicã, ca instituþie culturalã, gãsindu-se în
situaþia de a primi din ce în ce mai puþine fonduri,
aceasta în condiþiile în care preþul cãrþilor a
crescut în progresie geometricã;
- pe fondul libertãþii de expresie ºi al
dezvoltãrii sistemului de învãþãmânt, inclusiv cel
universitar particular, au crescut ºi s-au
diversificat semnificativ necesitãþile ºi interesele
de lecturã, utilizatorii sau, mai nou, clienþii
bibliotecilor publice, devenind un consumator
de culturã cu totul nou; astfel managementul
de bibliotecã a trebuit sã-ºi transforme din mers
structura serviciilor de bibliotecã, structura
programului de activitate ºi politicile de
completare ºi îmbogãþire a colecþiilor, precum
ºi politica de personal ºi de resurse umane;
- dupã câþiva ani în care numãrul de utilizatori
92

a scãzut (motivul fiind apariþia pe piaþã a
numeroase alte medii de informare), biblioteca
publicã, cel puþin la nivel urban, a avut surpriza
plãcutã a unui numãr record de clienþi, situaþie
care a generat ºi genereazã multe probleme
greu de rezolvat: spaþiile insuficiente, personal
insuficient, fonduri care nu pot acoperi nici pe
departe setea de cunoaºtere ºi programele
manageriale de dezvoltare a unei instituþii de
culturã cu impact din ce în ce mai ridicat în
societatea româneascã contemporanã;
- se remarcã o insuficientã colaborare, la
nivel managerial, între bibliotecile publice ºi cele
ºcolare, un caz special fiind cel al bibliotecilor
universitare, aceasta pe fondul unei cãderi
libere a bibliotecilor ºcolare care, din lipsa
fondurilor de finanþare, dar ºi a dezinteresului
pentru aceastã instituþie, nu-ºi pot onora nici pe
departe funcþiile pe care le au ; în ceea ce priveºte
sistemul de învãþãmânt universitar, acesta s-a
dezvoltat foarte mult apãrând numeroase
facultãþi noi. Acest fenomen nu s-a corelat însã
ºi cu constituirea unor biblioteci puternice care
sã poatã satisface nevoile de informare ºi
pregãtire ale unui numãr ridicat de studenþi.
Aceastã situaþie este prezentã ºi la nivelul multor
universitãþi particulare, De aici ºi presiunea
asupra bibliotecilor publice, în special asupra
celor judeþene care au fost puse în situaþia de a
deservi o mulþime de elevi ºi studenþi;
- la nivel de management de bibliotecã
judeþeanã, una din funcþiile sale este aceea de
îndrumare metodicã pentru bibliotecile
municipale, orãºeneºti ºi comunale, aceasta în
condiþiile în care aproape jumãtate din populaþia
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României trãieºte (încã) în mediul rural, un
mediu de foarte multe ori sãrac ºi sãrãcit spiritual ; în multe judeþe, prin eforturile ºi decizia
unor oameni de bine, s-a reuºit ca bibliotecile
comunale sã supravieþuiascã, iar bibliotecarii
comunali sã fie încadraþi cu normã întreagã; în
ultimul timp însã, sunt din ce în ce mai multe
situaþiile în care bibliotecile comunale sunt
afectate ca instituþii culturale, iar bibliotecarii
sunt consideraþi ca niºte mici funcþionari ai
primãriilor, oameni buni la toate; astfel, sunt
cazuri în care directorii de biblioteci judeþene
trebuind sã intervinã, într-un context în care
unele primãrii ºi consilii locale nu realizeazã
importanþa socialã a bibliotecilor publice; la
aceste probleme se adaugã ºi proasta finanþare
a bibliotecilor comunele, autoadministrarea
localitãþilor ducând la o ºi mai acutã crizã
financiarã în domeniul culturii;
- în condiþiile în care majoritatea populaþiei
României este sãracã, iar costul cãrþilor, al
celorlalte mijloace de informare, este în
continuã creºtere, bibliotecile publice joacã un
rol de protecþie socialã la nivelul comunitãþilor
pe care le servesc; în cazul bibliotecilor
judeþene, al managementului specific lor,
aceastã situaþie duce la probleme foarte greu
de rezolvat: bibliotecile au profil enciclopedic,
dar trebuie urmãrit un program, o politicã de
dezvoltare a colecþiilor strict corelatã cu
necesitãþile de lecturã ale utilizatorilor reali ºi
ale celor potenþiali; pe fondul unor fonduri
insuficiente, trebuie sã alegi: mai multe titluri
colecþionate, în mai puþine exemplare sau mai
puþine titluri, în mai multe exemplare ? Pentru
rezolvarea unor asemenea probleme este
necesarã o discuþie amplã privind rolul
sponsorizãrii actului de culturã, al posibilitãþilor
pe care biblioteca publicã le are la îndemânã
pentru a reuºi strângerea unor fonduri din
efectuarea unor servicii specifice cãtre
utilizatori privaþi cu posibilitãþi financiare.
Aceastã discuþie, incipientã însã, a suscitat
numeroase controverse, dar cred cã ea ar
trebui continuatã.
- Managementul de bibliotecã întâmpinã
multe greutãþi ºi din cauza unui vid legislativ în
materie. Nu existã încã o lege a bibliotecilor,

eforturile unor bibliotecari cu mare experienþã
la nivel naþional nematerializându-se încã într-o
lege promulgativã. Existã încã foarte multe
ambiguitãþi în definirea profesiei de bibliotecar,
a statutului sãu social.
Din punctul de vedere al contextului extern,
managementul de bibliotecã a trebuit sã
acþioneze în perspectiva integrãrii României în
Uniunea Europeanã. Acest lucru a dus la
probleme dificil de rezolvat la nivel naþional:
trecerea la o nouã statisticã de bibliotecã,
reconsiderarea funcþiilor bibliotecii publice,
realizarea unor sisteme informaþionale care sã
tindã spre performanþele celor europene. Din
acest punct de vedere, datoritã faptului cã nu a
existat o politicã coerentã de dezvoltare la
nivelul naþional, dar ºi rezistenþelor de tot felul
din interiorul managementului de bibliotecã, sa ajuns la nivele de dotare ºi de dezvoltare
inegale între biblioteci publice de acelaºi rang.
Managementul românesc de bibliotecã a
reuºit sã atingã un anumit nivel de organizare
(profesionistã), prin activitatea Asociaþiei
Naþionale a Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice
din România Aceastã asociaþie profesionalã a
reuºit sã deruleze programe la nivel naþional în
domeniul informatizãrii, al legislaþiei de bibliotecã,
al pregãtirii profesionale, al învãþãmântului de
specialitate. Este însã de dorit, în acest context,
o mult mai fructuoasã colaborare cu asociaþia
bibliotecarilor din învãþãmântul românesc, în fond
interesele profesiei fiind aceleaºi.
Desigur, managementul de bibliotecã este
confruntat cu numeroase alte probleme, pe care
nu le-am enumerat aici. Consider însã cã
bibliotecile publice româneºti sunt pe un drum
bun, având competenþele profesionale necesare
pentru a reuºi racordarea acestor instituþii la
dezvoltarea comunitãþilor pe care le servesc.
Conducerea unei biblioteci publice trebuie sã
devinã un act de decizie profesionist, într-o lume
în care transformãrile sunt foarte rapide ºi care
tinde spre o globalizare în care vom putea rãmâne
originali în mãsura în care specificul naþional se
va racorda armonios la o Europã unitã.

Octavian Mihail Sachelarie
Articol publicat în nr. 2/2001
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Înfiinþarea societãþii române
de bibliofilie  un remarcabil
act de culturã

Fãcând o retrospectivã prin tunelul timpului, prin
ceaþa amintirii, dar mai ales prin oglinda veneþianã a
documentelor, cu ochii minþii, este o axiomã cã putem
descifra segmente ale continuitãþii prin artã ºi culturã ºi
în acest perimetru geografic.
Dintr-un evantai de preocupãri ne vom opri asupra
cadrului cultural care a permis apariþia, la Târgoviºte, a
Societãþii Române de Bibliofilie, cu cercuri de profil în
marile oraºe ale þãrii, precum ºi a Societãþii de Istorie
Literar ã Ion Heliade Rãdulescu. În 1972 s-au organizat
manifestãri cu participãri prestigioase pentru a marca:
Anul Internaþional al cãrþii, Centenarul naºterii pictorului
Gheorghe Petraºcu, Centenarul morþii lui Ion Heliade
Rãdulescu, 75 de ani de la dispariþia lui Ion Ghica ºi 50
de ani de atestare documentarã a primelor încercãri de
a instituþionaliza bibliofilia în România.
Sunt bine cunoscute preocupãrile pentru carte ale
lui Miron Costin ºi Dosoftei, Despot Vodã ºi Petru
ªchiopul, stolnicului Constantin Cantacuzino sau
Dimitrie Cantemir, Nicolae Mavrocordat ºi ale multor
alþi demnitari luminaþi etc., apoi colecþionarii de
incunabule Batthyany, Teleki, Brukenthal, sau
Inochentie Micu ºi Petru Maior, Timotei Cipariu etc.
Mai târziu se vor adãuga reprezentanþii generaþiei de
la 1848, un Theodor Aman, apoi August Papiu Ilarian,
Melchisedec, Bogdan Petriceicu Haºdeu, Vasile Popp
ºi, în sfârºit, fãrã excepþie, toþi cãrturarii noºtri de
seamã, literaþi sau istorici, oameni de ºtiinþã sau
publiciºti, care au fost bibliotecari ai propriile lor colecþii
ºi bibliofili donatori.
Cu cincizeci de ani în urmã s-a mai încercat
instituþionalizarea preocupãrii pentru domeniul
bibliofiliei, fãcându-se multe demersuri în 1922,
finalizate prin formarea Asociaþiei Bibliofile Române,
în 1923, care a editat ºi o publicaþie Tiparniþa (1925)
ºi ... tindea sã deºtepte interesul pentru executarea
artisticã a cãrþilor ce apar.
O altã încercare de organizare a bibliofililor se face
în 1942, când se ºi tipãreºte un statut al Asociaþiei
Bibliofile Române.
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Dupã 1947, miºcarea bibliofilã românã cunoaºte o
anumitã resurecþie. În aceste condiþii, în deceniul al
ºaptelea, au apãrut cercuri de profil la Braºov, Sibiu,
Timiºoara, Constanþa, Bucureºti, Piatra
Neamþ, Iaºi etc. De pildã, clubul Ex Libris din
Timiºoara avea 100 de membri, cercul de bibliofilie din
Braºov numãra 46 de membri.
Pe fondul evenimentelor sus amintite, având un
muzeu al tiparului ºi cãrþii vechi româneºti, un muzeu al
scriitorilor dâmboviþeni þinând cont cã, la Târgoviºte a
apãrut prima carte sub forma ei tipãritã pentru români,
ne-am propus sã unim miºcarea bibliofilã din România
într-o Societate Românã de Bibliofilie, cu filiale în
majoritatea judeþelor þãrii. Pentru acest demers au fost
consultaþi prof. univ. dr. Dan Simonescu, acad. ªerban
Cioculescu, prof. dr. docent I.C. Chiþimia, prof. univ. dr.
Boris Cazacu, prof. univ. Dimitrie Pãcurariu, prof. univ.
Augustin Z.N. Pop, prof. univ. Gavril Istrate, prof. univ.
dr. docent Andrei Mandache, prof. univ. dr. docent
Alexandru Dinu, lector univ. dr. Corneliu Dima Drãgan
ºi mulþi alþii.
Au fost astfel create condiþiile convocãrii la
Târgoviºte a directorilor de edituri, de biblioteci
municipale ºi universitare, ºefii cadrelor de literaturã
(Bucureºti, Timiºoara, Cluj, Iaºi, Suceava, Sibiu,
Braºov, Constanþa etc.) bibliotecari, librari, graficieni,
personal cu preocupãri literare din mãnãstiri etc.
Sesiunea de comunicãri de bibliofilie, s-a desfãºurat
în plen pe cinci secþiuni, prezidatã de prof. univ. dr.
Dan Simonescu. Au fost prezentate 64 de comunicãri.
Constituirea Societãþii Române de Bibliofilie, cu centrul
la Târgoviºte, la care au aderat toate celelalte cercuri
sau cluburi de ex-libris º i bibliofilie s-a realizat în
intervalul 21-23 decembrie 1972 în Sala Casei
municipale de culturã (azi Cercul Militar). Cu acest
prilej, Întreprinderea poligraficã din Sibiu a prezentat
cele mai reuºite cãrþi imprimate, iar Biblioteca V.A.
Urechia din Galaþi, Astra din Sibiu ºi Biblioteca
centralã universitarã din Cluj au organizat un salon de
carte. Premergãtor ºi dupã aceastã datã au fost
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organizate Saloane ale cãrþii la Târgoviºte ºi expoziþii
de picturã aparþinând pictorilor: Dan Bãjenaru, Iulia
Mãlãncescu, Emilia Apostolache, Gh. Zidaru, Aurel
Vasilescu, Olimpia Tebeicã Pogoreltz, o expoziþie de
graficã de carte: Emil Chendea etc. Societatea
Românã de Bibliofilie nou constituitã era persoanã
juridicã, având cont în bancã, ºtampilã ºi un statut
aprobat de adunarea generalã, de forurile administrative centrale ºi locale.
Am dorit astfel sã contribuim la stimularea prin toate
formele ºi prin toate mijloacele a dragostei de carte ºi
lecturã, la crearea unei emulaþii în vederea constituirii
de biblioteci personale, a valorificãrii cãrþii, tiparului,
graficii de carte, ex-libris-ului ºi a artei editoriale,
stimularea colecþionarilor de carte rarã, carte document.
Aºa cum susþinea Dan Simonescu ,,laboratorul
Societãþii Române de Bibliofilie trebuie sã fie Muzeul
Tiparului ºi Cãrþii vechi româneºti Sfera acþiunii societãþii
cuprindea:
I. Practica ºi acþiunea bibliofilã
II. Sociologia cãrþii ºi a lecturii
III. Istoria cãrþii ºi tiparului
IV. Bibliografia româneascã veche
V. Istoria bibliotecilor
VI. Grafica de carte ºi ex-libris
VII. Arte grafice ºi poligrafice
VIII. Librãrie ºi anticariat
IX. Presa ºi publicaþiile
Societatea era condusã de o conferinþã ce se
constituia anual din toþi membri locali ºi din þarã, de
delegaþi a 1-20 de membri. Avea un consiliu de conducere
format din conducãtorii cercurilor din þarã ºi organizatorii
locali, format din 31 de membri. Între ºedinþele de
Consiliu întreaga activitate era condusã de un birou
permanent ales de conferinþã format dintr-un preºedinte:
prof. Ion Gavrilã; 4. vicepreºedinþi: conf. univ. dr. Ion
Iliescu  Timiºoara; dr. Emil Bologa  Braºov; Ion StoicaBucureºti; M. Bodinger  Iaºi.
Biroul era format din 9 persoane. Directorul Muzeului
Judeþean, Gabriel Mihãescu, fãcea parte de drept din
birou ca ºi secretarul general - lector Corneliu Dima
Drãgan - Universitatea Bucureºti.
Conferinþa a ales ca preºedinte de onoare pe prof.
univ. dr. Dan Simonescu.
S-a convenit ca biroul sã-ºi desfãºoare ºedinþele
atât la sediu cât ºi în deplasare. Astfel de întruniri sau
þinut la Târgoviºte, la Constanþa, Sibiu, Braºov, Piatra
Neamþ. La ºedinþa þinutã la Biblioteca Universitarã din
Bucureºti s-a aprobat ca o delegaþie formatã din 13
persoane, în frunte cu dr. Emil Bologa din Braºov ºi
lector univ. Corneliu Dima Drãgan sã reprezinte
Societatea Românã de Bibliofilie la Congresul Federaþiei
Internaþionale de Bibliofilie ºi Ex-libris de la Cracovia Polonia în 1973. Partea românã a susþinut o comunicare
despre Copernic în bibliotecile din România. A fost

consideratã cea mai tânãrã ºi numeroasã delegaþie
participantã la Congres ºi în afarã de Polonia, singura
din fostele þãri socialiste.
Delegaþia Franþei ºi Spaniei au propus primirea ca
membri titulari fãrã a trece prin stagiaturã. Am mai primit
invitaþii de participare cu un nou salon de carte la
Biblioteca Arsenalul din Paris, la Congresul de la Zurich,
în Sicilia etc. Nu ni s-a mai permis însã deplasãrile ºi
corespondenþa. Noi primeam materialele congreselor de
fiecare datã. Dar totul se oprea aici.
În cadrul Anului Internaþional al cãrþii, editurile au
organizat un Salon de carte la Salla Dalles din
Bucureºti. Cu acest prilej s-au atribuit ºi premiile anuale
de carte. Societatea Românã de Bibliofilie s-a
prezentat la Bucureºti cu 38 de membri ºi a atribuit
marele premiu lucrãrii Mioriþa, editura Albatros, îngrijitã
de Zoe Dumitrescu Buºulenga cu graficã de Emil
Chendea din Braºov, prezentatã în ºase limbi: englezã,
francezã, germanã, rusã spaniolã ºi evident românã.
Volumul este însoþit de douã discuri în interpretarea
lui Tudor Gheorghe.
În aceastã perioadã a fost deschisã în sãlile Muzeului
Judeþean o expoziþie a colecþionarilor de carte. ªerban
Cioculescu spunea cu acest prilej Colecþionarul începe
sã fie vrednic de acest nume numai atunci când
cunoºtinþele lui au ajuns sã facã din el un erudit în materie.
Din fondurile Societãþii, dar ºi ale Muzeului Judeþean,
unde Societatea Românã de Bibliofilie s-a constituit ºiºi avea sediul, s-au tipãrit peste 15 cãrþi de profil
(Biblioteci umaniste româneºti, Târgoviºtea - cetatea
culturii româneºti, Ex-libris, Contribuþii la bibliografia
româneascã veche
În 1975 s-a hotãrât dizolvarea Societãþii Române de
Bibliofilie, deoarece ºi-a depãºit limitele la Congresul
de la Cracovia, ºi s-ar amesteca în treburile altor judeþe
care erau afiliate.
De fapt, juridic, Societatea Românã de Bibliofilie
a avut continuitate. Numai conferinþa sau Adunarea
Generalã a Consiliului putea sã revoce ce s-a votat
la constituire.
Deºi nu s-au întrunit membrii Adunãrii generale,
Ministerul Culturii a hotãrât la sfârºitul lui 1975, limitarea
activitãþii acesteia la judeþul nostru, trecerea ei la
Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa.
Acum, la cei 30 de ani de la constituirea sa,
remarcând strãdaniile înaintaºilor, din 1923 sau 1942,
de care am amintit, în contextul democratizãrii actului
de culturã, al libertãþii depline de apreciere ºi expresie,
se impune revitalizarea activitãþii Societãþii Române de
Bibliografie ºi Ex-libris, în concordanþã cu ideile nobile
ale ctitorilor sãi, în acest perimetru de spiritualitate
româneascã, care este Târgoviºte.

Ion Gavrilã

Articol publicat în nr. 1/2002
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Rolul bibliotecii în formarea
culturii informaþionale

Asociaþiile de biblioteci ºi bibliotecari, naþionale
1
ºi internaþionale sunt preocupate de evoluþia
bibliotecii ca structurã de informare ºi documentare
precum ºi de evoluþiile ºi transformãrile meseriilor
din domeniul biblioteconomic. Diversificarea
tipologiei documentare ºi a modalitãþilor ºi tehnicilor
de acces la resursele informaþionale a fãcut ca
aceste structuri de informare ºi documentare sã
înceapã sã piardã poziþia de lider al furnizorilor de
produse ºi servicii informative. Asociaþiile
profesionale se întreabã dacã bibliotecile sunt cu
adevãrat într-o situaþie de crizã; în ce mãsurã înþeleg
noul context informaþional ºi îºi redefinesc rolul lor?
Carla Stoffler, exprimând punctul de vedere al multor
biblioteci ºi bibliotecari ºi în special al bibliotecilor
universitare din spaþiul american, afirma cã preocupãrile
universitãþilor de a-ºi regândi activitãþile formative ºi de
cercetare oferã bibliotecilor posibilitatea de a-ºi afirma
rolul educaþional ºi de organizator al resurselor
2
cunoaºterii .
Bibliotecile îºi pot asuma cu adevãrat un rol educativ
pentru cã principala lor menire este de a pune la
dispoziþia utilizatorilor resursele documentare ºi
informaþionale necesare precum ºi instrumentele ºi
metodologia de utilizare a lor. De asemenea, îºi pot
asuma un rol de manager al cunoaºterii întrucât sunt
structuri intim legate de ceea ce înseamnã document,
informare, cercetare.
În evoluþia lor, bibliotecile au acumulat, dezvoltat ºi
perfecþionat metode ºi tehnici de organizare a
documentelor, de exprimare a conþinutului lor informativ;
au realizat documente de sintezã cu valoare adãugatã
pentru a preîntâmpina nevoile utilizatorilor; s-au implicat
în activitãþile educative ºi de cercetare.
Rolul educativ al bibliotecilor
Bibliotecile susþin ºi în multe cazuri chiar au iniþiat
3
programe de alfabetizare ºi instruire informaþionalã.
A vorbi de rolul educativ al bibliotecilor înseamnã a
vorbi de rolul lor într-un cadru mult mai larg al formãrii
ºi educãrii; rolul lor de suport al activitãþilor didactice
ºi de cercetare.
Bibliotecile îºi ajutã utilizatorii sã înþeleagã cum
sunt organizate fondurile documentare, cum sunt
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structurate elementele informaþionale, care este
forma lor de prezentare, cum pot fi accesate, evaluate ºi utilizate. Asemenea activitãþi ar trebui sã aibã
ca finalitate modificarea proceselor cognitive de
analizã, interpretare, evaluare a informaþiilor, a
cunoaºterii în general ºi dezvoltarea gândirii critice,
formarea autonomiei informaþionale ºi intelectuale ºi
în ultimã instanþã, formare a unei metodologii de
muncã intelectualã.
Dincolo de un prag de instruire informaþionalã de
nivel general, colaborarea cu facultãþile, cu profesorii
conduce la dezvoltarea unor programe instructive
specializate pe anumite discipline sau tipuri de activitãþi,
la coroborarea ofertei bibliotecilor în materie de resurse
documentare ºi de informare, metodele, tehnicile ºi
instrumentele de utilizare a acestora cu cerinþele
informaþionale. Nu de puþine ori, produsele ºi serviciile
de informare ºi documentare, instrumentele de lucru
oferite de biblioteci diferã într-o mãsurã mai micã sau
4
mai mare de aºteptãrile utilizatorilor .
Neconcordanþele dintre cerinþele acestora ºi oferta
bibliotecilor se datoreazã în unele cazuri pãstrãrii
strategiilor de cercetare tradiþionale ceea ce înseamnã
cã asemenea biblioteci încã îºi gãsesc funcþiile ºi
5
serviciile într-o manierã tradiþionalã .
În alte cazuri diferenþa dintre practicile informaþionale
ºi de cercetare ale utilizatorilor ºi practicile similare ale
bibliotecilor fac ca anumite produse ºi servicii oferite de
6
biblioteci sã nu poatã fi utilizate eficient . De exemplu,
profesorii îºi învaþã elevii ºi studenþii cum sã utilizeze
sursele informative ºi cum sã realizeze anumite lucrãri
sau referate în timp ce bibliotecile îi învaþã cum sã
7
utilizeze un sistem de informare ºi documentare .
O colaborare realã ºi eficientã între unitãþile de
învãþãmânt ºi biblioteci are ca finalitate o ofertã variatã
de produse ºi servicii informative ce pot constitui un
8
adevãrat suport educativ ºi de cercetare .
 Împrumut pentru cãrþi, periodice; fotocopii ale
articolelor;
 Cãutãri în bazele de date;
 Împrumut interbibliotecar;
 Sprijin informaþional oferit de serviciile de
referinþã;
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 Asistenþã ºi îndrumare în utilizarea resurselor
electronice;
 Acces la cataloagele electronice, la OPAC, la
Internet;
 Asigurarea unor servicii de comunicare între
bibliotecã ºi utilizatorii ei (prin poºta electronicã);
 Serviciu special pentru referinþele electronice;
 Serviciu de editare (lucrãri propuse sau lucrãri
informative de sintezã, bibliografii realizate de bibliotecã);
 Module flexibile de transmitere a cererilor de
informare prin telefon, fax, e-mail, www;
 Transmiterea la cerere, în cazul în care este
posibil, a resurselor electronice existente în bazele de
date ale bibliotecilor;
 Activitãþi de instruire informaþionalã;
Un asemenea model are în vedere ca parteneri ai
actului educaþional pe utilizatori ºi bibliotecari. Fiecare
se concentreazã pe propriile obiective care sunt însã
complementare, se întâlnesc în acelaºi spaþiu referenþial:
informarea ºi cercetarea ºi au acelaºi obiectiv:
ameliorarea procesului de cunoaºtere educativ ºi de
cercetare.

2. Rolul bibliotecilor de manageri ai resurselor
cunoaºterii
Bibliotecile sunt în acelaºi timp mari colecþii de cãrþi,
periodice ºi alte resurse documentare ºi informaþionale
pentru uzul membrilor comunitãþii; principalul laborator
de cercetare pentru majoritatea cercetãtorilor; spaþiu în
care se realizeazã instruirea informaþionalã necesarã
mai ales în cazul utilizãrii resurselor electronice.
Bibliotecile participã la realizarea instrumentelor de
informare necesare utilizatorilor sãi, la remodelarea
sistemelor de informare ºi documentare; se implicã în
9
activitãþile informative ºi de cercetare .
Bibliotecile se preocupã de disponibilizarea
elementelor informaþionale utilizând ca surse publicaþiile
electronice, de asemenea, faciliteazã accesul la
resursele informaþionale prin intermediul noilor tehnologii
utilizându-se diferite programe, inclusiv programe multimedia. Bibliotecile se preocupã ºi de realizarea de
produse electronice cu valoare adãugatã pentru a oferi
o alternativã, superioarã calitativ, produselor electronice
10
comerciale .
Cataloagele de bibliotecã trebuie sã fie punctul de
plecare în asigurarea accesului direct la multe
documente electronice. Aceasta poate sã însemne ºi
cã bibliotecile furnizeazã referinþe pentru sursele de
informare electronice precizând de exemplu unele siteuri, calitatea ºi adresabilitatea lor.
Un management al resurselor documentare ºi
informaþionale poate fi considerat eficient dacã
11
sistemul :
 Permite verificarea referinþelor;
 Permite cãutarea dupã diverse criterii (inclusiv
dupã citate ºi referinþe bibliografice) în bazele de date;
 Recomandã metodologii de realizare a
bibliografiilor ºi/sau a webgrafiilor;

 Furnizeazã criterii de evaluare a surselor de
informare;
 Iniþiazã ºi susþine servicii de informare ºi
documentare în centrele de cercetare;
 Recomandã alte biblioteci cu fonduri
documentare complementare ºi faciliteazã accesul la
acestea;
 Identificã liste de difuzare, forumuri de discuþii,
conferinþe;
 Faciliteazã participarea la videoconferinþe;
 Furnizeazã suport tehnic ºi asistenþã în
regãsirea surselor de informare relevante;
 Devine partener activ în activitãþile de cercetare.

Bibliotecile sunt parte integrantã a sistemului
informaþional, mintal, educaþional; stimuleazã activitãþile
de cercetare; nu mai sunt simple depozite documentare
ºi un spaþiu liniºtit de studiu ci sunt, din ce în ce mai
mult, spaþii informaþionale care permit investigarea,
evaluarea, utilizarea resurselor informaþionale, indiferent
de amplasarea lor: la nivel local, naþional sau
internaþional; într-un spaþiu real sau virtual.
NOTE
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Profesia de bibliotecar
în context contemporan

Introducere
În literatura de specialitate occidentalã, în ultimele
decenii au apãrut mai multe studii care analizeazã
mãsura în care biblioteconomia este o disciplinã
instituþionalizatã. Aprecierea specialiºtilor este cã
biblioteconomia este într-adevãr o disciplinã
instituþionalizatã. Se aduc argumente. Educaþia de
bibliotecã se desfãºoarã în bunã parte în biblioteci ºi chiar
multe ºcoli de bibliotecari sunt localizate fizic în clãdirile
bibliotecilor. Instituþionalizarea se reflectã ºi în numele
asociaþiilor profesionale. Astfel în lumea occidentalã se
vorbeºte mai frecvent de library associations decât de
librarian associations; acelaºi argument se aplicã ºi în
cadrul ºcolilor de specialitate care sunt denumite library
schools ºi nu librarian schools. Una din explicaþiile
acestei situaþii ar fi aceea cã bibliotecarii au apãrut dupã
ce bibliotecile erau deja constituite ºi au avut iniþial un rol
cu totul lipsit de importanþã în structura unei biblioteci.
Se ºtie cã multe secole, bibliotecarul nu a fost decât un
paznic al cãrþilor. Lumea din afara bibliotecilor vorbeºte
de bibliotecar ca despre cineva care are în îngrijire
biblioteca ºi împrumutã cãrþi, în timp ce biblioteconomia
este perceputã drept activitatea care se desfãºoarã în
bibliotecã. Din cauzã cã multe activitãþi din bibliotecã
par repetitive ºi aparent lipsite de tehnicism, aceeaºi lume
nu considerã cã bibliotecarul ar fi un profesionist, ci un
simplu funcþionar. Statutul bibliotecarului continuã încã
sã sufere ca urmare a acestui fapt. înseºi relaþiile
profesionale vorbesc de vizita într-o bibliotecã ºi numai
arareori de consultarea unui bibliotecar. Bibliotecarul
ca furnizor de servicii informaþionale este un concept
nou, o creaþie a secolului al XX-lea, impusã, între altele,
de creºterea în volum a publicaþiilor.
Biblioteconomie ºi medicinã
Vincent E. Giuliano1 în 1989 fãcea o paralelã între
biblioteconomie ºi medicinã. El ajungea la concluzia
cã bibliotecarul este mai dependent de bibliotecã decât
medicul de spital. Bibliotecarul are nevoie de cãrþi ºi de
alte instrumente de informare din bibliotecã spre a
rãspunde la întrebãri, a pregãti bibliografii, sau a îndruma
lectura. Munca lui nu se poate desfãºura în afara
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bibliotecii. Un doctor poate prescrie medicamente ºi
fãrã sã fie în spital, în timp ce un bibliotecar, nu este în
stare sã prescrie materiale de lecturã dacã nu se aflã
în bibliotecã.
Stricta dependenþã de instrumente fizice are uneori
consecinþe nedorite asupra profesiei. Scos din bibliotecã,
bibliotecarul este un Icar care ºi-a pierdut aripile.
Cele mai importante sarcini actuale ale
bibliotecarului sunt cele în care acesta acþioneazã ca
un tip de consultant. Bibliotecarul este sau ar trebui sã
fie consultant în câmpul informaþiei înregistrate precum
doctorul este consultant în probleme de sãnãtate. Dupã
prescrierea medicamentelor de cãtre doctor, bolnavul
merge la farmacist sã i le identifice ºi sã i le furnizeze.
Prescrierea materialelor de informare sau de lecturã
este de asemenea o activitate profesionalã a
bibliotecarului ºi urmând analogia, localizarea surselor
de informare ºi a documentelor este uneori o sarcinã
mai dificilã decât cea a farmacistului.
O altã sursã a instituþionalizãrii profesiei de
bibliotecar este identificatã de specialistul american în
faptul cã biblioteca a reprezentat ºi mai reprezintã încã
un confortabil loc de refugiu pentru mulþi bibliotecari care
preferã sã se piardã între cãrþi decât sã intre în contact
cu utilizatorii.
Procesul de dezinstituþionalizare
În trecut existau bibliotecari care îºi exercitau
meseria în afara spaþiului bibliotecii. Un exemplu este
dat de Germania care la începutul secolului trecut
avea bibliografi specializaþi în bibliotecile universitare
cuprinºi
în
departamentele
academice
corespunzãtoare domeniului lor de competenþã.
Aceastã practicã însã de integrare a specialistului în
informare ca membru component al personalului academic nu s-a extins. Un alt exemplu este aºa-numitul
bibliotecar din clinica medicalã care lucreazã într-o
bibliotecã medicalã ºi a cãrui activitate este asociatã
cu îngrijirea sãnãtãþii oamenilor în spitale participând
la conferinþe pe teme medicale ºi venind cu sugestii
din literatura pe care o cunoaºte în discutarea
anumitor situaþii medicale mai complexe etc. în
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consecinþã, aceºti bibliotecari sunt uºor acceptaþi ca
membri legitimi ai echipei medicale prin competenþa
lor în materie de literaturã de specialitate.
Un
experiment
interesant
legat
de
dezinstituþionalizare a fost fãcut în Marea Britanie cu
aºa-numiþii floating librarians în sectorul bibliotecii
publice. Despre ce este vorba? în bibliotecã lucreazã
neprofesioniºti în timp ce profesioniºtii lucreazã în afara
bibliotecii în relaþie directã cu oamenii pe care îi servesc.
Un alt exemplu este dat de broker-ii de informaþii.
Broker-ii de informaþii îi regãsim încã înainte de deceniul
al cincilea al secolului trecut, dar numai de douã decenii
sunt prezenþi cu adevãrat în câmpul informaþional. Broker-ul de informaþii este un bibliotecar-mercenar care
acþioneazã în virtutea intereselor unor instituþii devenind
astfel un bibliotecar dezinstituþionalizat. Tendinþa spre
dezinstituþionalizarea profesiei este tot mai evidentã în
epoca contemporanã. Tehnologia calculatoarelor ºi
telecomunicaþiilor permite din ce în ce mai mult
bibliotecarului sã-ºi îndeplineascã obligaþiile în afara
bibliotecii. Tehnologia informaticã a influenþat bibliotecile
în douã moduri diferite. Iniþial, procesarea automatã a
fost aplicatã în domeniul gestiunii de inventar a
publicaþiilor. Aceasta însã nu a avut nici o influenþã
asupra controlului propriu-zis al documentelor care
rãmâne acelaºi ca acum un secol. Aºadar, o bibliotecã
cu gestiune automatizatã este numai cosmetic diferitã
de o alta. Al doilea aspect legat de aplicaþiile tehnologiei
informaþiei în bibliotecã este însã determinant
schimbându-ne complet viziunea asupra
biblioteconomiei. Este vorba de aplicaþiile informaticii la
cãutarea, regãsirea, editarea ºi distribuirea informaþiei.
Accesul la sursele îndepãrtate de informaþii, la bazele
de date, al cãror numãr este astãzi de ordinul milioanelor,
surse care nu sunt prezente fizic pe rafturile bibliotecilor
dar de care bibliotecile ºi utilizatorii lor beneficiazã în
mod deosebit constituie unul din aspectele
revoluþionare ale biblioteconomiei contemporane.
Accesul la aceste noi resurse, în ultimii treizeci de ani
înseamnã o nouã dimensiune informaþionalã a
bibliotecilor prin creºterea calitãþii serviciilor de informare
pe care bibliotecile, îndeosebi cele mici le pot oferi.
Sursele de informare electronicã au astãzi un efect
profund ºi pozitiv asupra tehnicilor de furnizare a
informaþiei ºi probabil la fel de important este procesul
de decorporalizare a bibliotecilor (disembodiment.).
Biblioteca fãrã ziduri este o realitate. Acest proces de
disembodiment continuã cu rapiditate. Pentru multe
biblioteci astãzi, sursele de informare accesate prin
Internet sunt mult mai importante decât cele stocate
pe rafturile proprii. în multe biblioteci, publicaþiile
tradiþionale au fost deja înlocuite cu cele electronice. O
concluzie logicã ar putea fi urmãtoarea: în situaþia
accesului generalizat la bazele de date, colecþiile
bibliotecilor încep sã semene între ele ºi oricine
poate avea acces la acelaºi articol din orice loc ºi ori
de câte ori este nevoie, cu condiþia plãþii accesului.

În aceastã situaþie, bibliotecile ca entitãþi fizice, vor
dispãrea? Fãrã îndoialã cã nu. Dar unele din ele pot fi
asemãnãtoare cu arhivele sau muzeele ºi vor fi
frecventate pentru cercetãri retrospective. Totuºi direcþia
imediat viitoare pare a fi a bibliotecii cu colecþii atât pe
hârtie cât ºi pe suporturi electronice - biblioteca hibridã.
în privinþa resurselor electronice, biblioteca modernã
poate juca un rol din ce în mai important ca intermediar
permiþând acces la baze de date achiziþionate de ea
pentru utilizatori, aºa cum biblioteca tradiþionalã permite
acces la documente pe hârtie. Unii specialiºti considerã
cã biblioteca modernã va îndeplini doar rolul de canal
de informaþii de la bazele de date, pe care le
achiziþioneazã, la utilizatori. Ba mai mult, în viitor, mulþi
utilizatori nici nu vor mai trece pe la bibliotecã
accesând de acasã ,de la propriul calculator,
informaþiile care îi intereseazã, cu sprijinul bibliotecii,
care le preia IP-ul, iar formele de acces interactiv le
va uºura munca. O asemenea situaþie existã deja la
Biblioteca Universitãþii din Milano. ªi la noi, achiziþia
Bazelor de date Proquest ºi Springer, de exemplu,
deþinãtoare a peste 5.000 de publicaþii full text, de
cãtre bibliotecile centrale universitare din România a
determinat modificãri în accesul utilizatorilor la
informaþia pe care în mod firesc o ofereau bibliotecile
respective. Publicaþii full text pot fi astãzi accesate
de la orice calculator al Universitãþii, de la catedre
sau laboratoare ºi chiar din locaþii mai îndepãrtate de
bibliotecã, cum este Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,
frecventarea bibliotecii nemaifiind obligatorie.

Viitorul profesiei de bibliotecar
Dezvoltarea tehnologiei în epoca electronicã va face
ca dependenþa bibliotecarului de cãrþi fizice sã scadã
progresiv. Vom vorbi în curând ºi la noi de bibliotecarul
electronic sau bibliotecarul virtual aºa cum vorbim de
biblioteca electronicã sau biblioteca virtualã.
Bibliotecarul contemporan devine din ce în ce mai mult
un consultant în informare dupã cum profesorul a devenit
un consultant în învãþare.
Specialiºtii strãini în ºtiinþele informãrii îºi pun o serie
de întrebãri legate de viitorul profesiei de bibliotecar: în
ce mãsurã cererile de informare se vor dezvolta în
deceniile urmãtoare? Vor avea nevoie oamenii în viitor
sã fie ajutaþi în rezolvarea problemelor lor informaþionale
sau însãºi tehnologia prin perfecþionarea ei îi va ajuta ºi
nu va mai fi necesarã prezenþa unui intermediar?
Bibliotecarul profesionist se va putea el repede adapta
la schimbãrile vremii pentru a rãspunde provocãrilor
viitorului?
O analizã a evoluþiei societãþii informaþiei conduce
la concluzia cã cererea de informaþie este în creºtere
în toate segmentele societãþii. Preocupãri ºi cereri în
legãturã cu formarea continuã sau îngrijirea sãnãtãþii,
de exemplu, presupun cereri tot mai numeroase de
informaþii. Vor trebui create instrumente informaþionale
mai perfecþionate pentru a rãspunde acestor cerinþe.. în
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condiþiile în care achiziþionarea, prelucrarea ºi
diseminarea informaþiei devin elemente esenþiale pentru
viaþa oamenilor, bibliotecarii, ca furnizori calificaþi de
informaþii, vor creºte în valoare ºi recunoaºtere.
Problema poate fi pusã ºi altfel. Dacã publicaþiile ºi
sursele de informaþii de toate tipurile devin uºor
accesibile publicului prin P.C-urile de acasã ºi dacã
tehnicile de cãutãri în baze de date sunt accesibile
tuturor, mai e nevoie de bibliotecari? JoAnn ªtefani crede
cã nu: ,.Progresul economic ºi factorii economici vor
pune capãt relaþiei intermediar-utilizator. Dacã educaþia
online ºi limbajele de comandã sunt atât de
perfecþionate încât utilizatorul- final poate el însuºi sãºi caute informaþia, nu va mai fi nevoie de un intermediar.
In plus, dacã costurile cãutãrilor sunt reduse iar valoarea
economicã a serviciilor de intermediere va scãdea
corespunzãtor, aceste servicii vor deveni nerentabile.

Bibliotecarul  consilier de informare
Pe termen lung JoAnn ªtefani poate avea dreptate.
Astãzi însã suntem încã departe de acest moment.
Educaþia pentru informaþie, deºi în unele þãri se face
începând de la grãdiniþã, nu reuºeºte sã instruiascã
oamenii în aºa mãsurã încât sã nu mai aibã nevoie de
sprijin, iar serviciul de referinþe din biblioteci sã disparã.
Pe de altã parte, sursele electronice vor fi tot mai
sofisticate încât o instruire a utilizatorului va fi absolut
necesarã oricând. Nu existã încã nici acele programe
informatice ideale care sã selecteze ele însele informaþia
doritã. Aºadar, specialiºtii în informare vor servi ºi în
viitor ca ghizi pentru depistarea resurselor ºi adesea ca
interpreþi ale lor. De aici se ajunge la altã concluzie ºi
anume cã profesionaliºtii în informare trebuie sã fie
calificaþi atât din punct de vedere informatic cât ºi în
anumite domenii ºtiinþifice spre a face faþa cu
competenþã cererilor utilizatorilor care sunt din ce în ce
mai specializate. Se aºteaptã ca ei sã îndeplineascã
funcþia de analist al informaþiei: sã caute, sã gãseascã
ºi sã selecteze informaþia iar rezultatul evaluãrii sã fie
apoi prezentat solicitantului. Forest Horton referindu-se
la acest tip de persoanã, o numeºte consilier de
informare al cãrui rol profesional va fi de a ajuta cãutãtorii
de informaþii sã-ºi articuleze mai bine cererile de
3
informaþii . Specialiºtii în informare ai viitorului trebuie
sã aibã un rol mai activ în educaþie ºi învãþãmânt, fiind
singurii calificaþi sã instruiascã oamenii cum sã
selecteze sursele, cum sã aibã acces la ele ºi cum sã
le exploateze. Dar sarcinile lor nu se vor opri aici - ei vor
trebui sã aibã un rol mai important în extinderea ºi
utilizarea publicaþiilor electronice, a reþelelor de
informare, a bazelor de date locale, în crearea unor fiºiere
proprii pentru utilizatori, în implementarea unor noi tipuri
de servicii de informare. Ei vor trebui sã aibã o legãturã
permanentã cu utilizatorii cãrora sã le ofere date în
legãturã cu noile surse de informare. în orice caz,
majoritatea specialiºtilor în ºtiinþele informãrii sunt de
acord cã rolul profesionalistului în informare va creºte în
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perioada care urmeazã. Unii definesc acest nou tip de
bibliotecar bibliotecar electronic. El este bibliotecarul
fãrã bibliotecã ºi comunicã cu clienþii sãi prin Internet
informaþiile obþinute din diferite surse. În acest sens, J.
F. Reintjes noteazã: în reþelele viitoare integrate de
transfer al informaþiei, bibliotecarii vor fi resursele umane
cele mai preþioase. Ei vor stabili metodologia exploatãrii
eficiente a bazelor de date care va fi pusã în practicã de
4
serviciile- expert .

Educaþia pentru profesie
Întrebarea care se pune din capul locului este
urmãtoarea: poate profesia noastrã sã se adapteze
repede mutaþiilor contemporane? Dacã rãspunsul este
pozitiv, care este direcþia de dezvoltare a profesiei de
bibliotecar acum la începutul mileniului trei? Primul lucru
care trebuie fãcut, dupã pãrerea noastrã, priveºte fixarea
competenþelor pe care trebuie sã le aibã specialistul
din bibliotecã. Atât SUA cât ºi Uniunea Europeanã au
finanþat proiecte importante în aceastã direcþie fãcând
profilul intermediarului în informare ale cãrui competenþe
îndeosebi în educaþie ºi în învãþãmânt au fost clar determinate. Din pãcate, multe ºcoli din lume au o anumitã
rezistenþã la nou. Curricula lor continuã sã se înnoiascã
cu destulã întârziere la fel ºi denumirile lor. Nouã, la
Bucureºti, ne-au trebuit cincisprezece ani sã redefinim
specialitatea noastrã din bibliologie ºi ºtiinþa informãrii
în ºtiinþele informãrii ºi documentãrii. Dacã noi avem o
anumitã scuzã în sensul cã învãþãmântul nostru
profesional nu a funcþionat timp de aproape o jumãtate
de secol ºi o structurã instituþionalizatã care sã se continue practic nu exista, în alte þãri, asemenea justificãri
nu apar ºi totuºi înnoiri importante nu au fost
înregistrate. Cele mai numeroase instituþii de învãþãmânt
care pregãtesc bibliotecari poartã astãzi în denumire
termenii de ºtiinþa bibliotecii ºi ºtiinþa informãrii (library
and information science). Relaþia între ºtiinþa bibliotecii
ºi ºtiinþa informãrii, respectiv între biblioteconomie ºi
documentare, cu toate discuþiile fãcute pe aceastã temã
nu este pe deplin clarificatã. Voi reaminti celebra definiþie
datã ºtiinþei informãrii de Harold Borko dupã al doilea
rãzboi [...] disciplinã care studiazã proprietãþile ºi
comportamentul informaþiei, forþele care guverneazã
fluxul informaþiei ºi mijloacele de prelucrare a informaþiei
pentru un optim acces ºi utilizare [...]. Ea este atât
ºtiinþã purã cât ºi ºtiinþã aplicatã care dezvoltã servicii
5
ºi produse . Este o definiþie larg acceptatã ºi astãzi
care continuã sã acopere întreaga arie a ºtiinþei informãrii.
Dacã iniþial se vorbea doar de documentarist ºi
bibliotecar, dezvoltãrile ulterioare ale informãrii
computerizate au permis apariþia ºi a noþiunii de specialist în informare. în ultimii treizeci de ani au fost
înregistrate mai multe disfuncþii în relaþia dintre ºtiinþa
informãrii ºi ºtiinþa bibliotecii în problema formãrii
profesionale iniþiale. Pe de o parte, este neîndoielnic
faptul cã marea majoritate a celor care sunt numiþi astãzi
specialiºti în informare nu provin din ºcolile de bibliotecari
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ºi nu au nici educaþie formalã în ºtiinþa informãrii. E greu
de contestat, de asemenea, faptul cã progresul
înregistrat în ºtiinþa informãrii vine din afara profesiei de
bibliotecar. Pe de altã parte, paradoxal, ºcolile noastre
de bibliotecari sunt cele care formeazã, în cele mai multe
locuri, ºi specialiºti în ºtiinþa informãrii. Mai existã, e
adevãrat, alte instituþii care au programe de formare în
ºtiinþa informãrii. La o privire mai atentã a curriculumului acestor ºcoli se constatã cã de fapt programele lor
nu sunt în ºtiinþa informãrii ci în ºtiinþa calculatoarelor,
în informaticã, ceea ce este cu totul altceva. Acele
instituþii de formare care considerã ºtiinþa informãrii
sinonimã cu ºtiinþa calculatoarelor nu pot fi luate în serios
ºi oricine înþelege de ce. E adevãrat cã ºtiinþa informãrii
se foloseºte astãzi intens de calculator, ca de o unealtã
formidabilã, dar câte alte domenii nu utilizeazã
calculatorul? Nu trebuie totuºi sã facem confuzie între
instrument ºi aplicaþia sa. Aproape toate ºcolile de
biblioteconomie din lume acreditate poartã astãzi în
nume sintagma de ºtiinþa informãrii. Modul în care
ºtiinþa informãrii este prezentã însã în curricula acestora
diferã de la o ºcoalã la alta. In cele mai multe însã
numãrul disciplinelor din ºtiinþa informãrii este mult inferior celor din biblioteconomie. Adevãrul e cã multe ºcoli
nu ºtiu cum ar trebui sã arate cu adevãrat o bunã
programã pentru ºtiinþa informãrii, programã care sã nu
se suprapunã cu cea din biblioteconomie. întrebãrile
care revin adesea în comentariile specialiºtilor sunt
urmãtoarele: cât ºi ce din ºtiinþa informãrii trebuie sã
cuprindã o programã care pregãteºte bibliotecari?
Specialistul în ºtiinþa informãrii trebuie pregãtit separat
ºi dacã da, câte cunoºtinþe din biblioteconomie trebuie
sã primeascã?
Esenþa curriculum-ului pentru formarea
bibliotecarului este comunicarea umanã, în general.
Bibliotecarul trebuie sã studieze ºi sã-i devinã familiare
toate aspectele ciclului comunicãrii, de la crearea ºi
înregistrarea cunoºtinþelor, achiziþia, prelucrarea acestora
de cãtre agenþi, pânã la asimilarea ºi aplicarea lor
practicã. Multe din aceste procese se desfãºoarã în
sau în afara bibliotecii, dar ele nu pot acoperi întregul
ciclu de formare. Centrul atenþiei în formarea profesionalã
viitoare va fi specialistul în informare ºi modul în care el
poate sprijini procesul de comunicare. Se discutã de
câþiva ani în presa de specialitate despre competenþele
necesare unui bibliotecar în viitor. Nu aº dori sã revin
asupra disputei istorice dintre bibliotecari ºi
documentariºti, dacã mai importantã este litera sau
6
numãrul . Pentru comunicarea interumanã, fie ea
formalã sau informalã, cuvintele sunt mult mai
importante decât numerele, ºi aceasta nu pare sã se
schimbe în viitorul apropiat. Un bibliotecar trebuie fãrã
îndoialã sã aibã competenþe în comunicare, principala
activitate a documentariºtilor. În ultimii ani, o atenþie
sporitã a fost acordatã tipurilor de management
incluzând totul de la statistici la cercetãri operaþionale.
Exagerãrile implicãrii disciplinelor de management în

educaþia de bibliotecã, considerã specialiºtii, a dãunat
global, pregãtirii bibliotecarului. Nu toþi bibliotecarii, susþin
ei, au abilitãþi de management indiferent cã acesta se
referã la documente, tehnici sau la personal. Pãrerea
noastrã este cã nu toate formele de management sunt
irelevante pentru bibliotecari. Managementul marilor
structuri poate interesa, e adevãrat, numai pe unii, dar
abilitãþile manageriale privind organizarea muncii trebuie
sã preocupe pe toatã lumea. Bibliotecarul viitorului este
dependent de calculatoare ºi reþele de telecomunicaþii.
El va trebui sã înþeleagã posibilitãþile ºi limitele
tehnologiilor de achiziþie, stocarea ºi diseminarea
informatizatã a documentelor. Aceasta nu presupune
neapãrat înþelegerea mecanismului funcþionãrii
calculatoarelor, aºa cum cei mai mulþi dintre noi nu
înþelegem mecanismul de funcþionare a automobilelor,
dar ne folosim de ele. Important pentru bibliotecari este
sã cunoascã bine caracteristicile bazelor de date
disponibile prin Internet, precum ºi modul în care aceste
resurse pot fi exploatate cu eficienþã. în biblioteconomie,
ca ºi în ºoferie, este mult mai util sã-þi formezi deprinderi
decât sã cunoºti funcþionarea mecanismelor de care te
slujeºti - cel puþin pentru o bunã parte dintre noi.
În urmã cu peste douã decenii, americanul A. Brown
vorbea cât de terifiant este valul schimbãrii pentru cei
mai mulþi oameni care nu vor sau nu pot sã renunþe la
vechi în favoarea noului, agãþându-se cu disperare de
vechile structuri, tehnici ºi metode de lucru. În multe
locuri, biblioteca a devenit o structurã învechitã.
Bibliotecarii au datoria sã construiascã un nou tip de
bibliotecã bazatã mai degrabã pe expertizã tehnicã
decât pe facilitãþi fizice. Este timpul schimbãrii, timpul
modernizãrii profesiei. Bibliotecarul trebuie sã þinã pasul
noului ºi sã se integreze repede, ca element
indispensabil, în societatea informaþiei.
NOTE

1. GIULIANO, Vincent E. The Relationship of Information
Science to Librarianship: Problems and Scientific Training. în: American Documentation, 20 Aprilie 1989, p. 344345
2. ªTEFANI, JoAnn. O Weep for Librarianship. In: Southeastern Librarian, nr. 1, 1992, p. 14
3. HORTON, Forest W. Jr. Human Capital Investment: kez
to the Information Age. In: Information and Record Management, July 2002, p.38.
4. REJNTJES, J. F. Instant Librarians. In: Christian Science Monitor, 3 August 2002, p. 9
5. BORKO, Harold. Information Science: What is It? În
American Documentation, 19, nr. 1,1968, p. 5
6. Este vorba de disputa între bibliotecari ºi documentariºti
cunoscutã în literatura de specialitate ca disputa între
litere ºi cifre. Vezi în acest sens Corelaþia
biblioteconomie-documentare ºi implicaþiile ei
contemporane. În: REGNEALÃ, Mircea. Studii de
biblioteconomie. Constanþa: Ex Ponto, 2001, p. 167-212.

Mircea Regnealã

Articol publicat în nr. 1-2/2005

101

CURIER  Revistã de culturã si bibliologie
 Nr. 2(50), 2019
,

Bibliotecile ºi noile paradigme
de instruire profesionalã
Secolul 21 este
numit
secolul
cunoºtinþelor, nu al
muncii, al capitalului,
dar al cunoaºterii ºi al
informaþiei, care acþioneazã ca resurse importante în
dezvoltarea socio-economicã a lumii. Generarea
(crearea), procesarea ºi utilizarea/aplicarea
cunoºtinþelor va fi marca noului secol. Angajaþi în aceste
trei obiective primare ale ciclului cunoºtinþelor
bibliotecarii trebuie sã joace un rol mult mai pro-activ
(nici de cum pasiv) ca parteneri egali cu cei care învaþã,
studiazã, se intereseazã, cautã, solicitã. În aceste
condiþii conceptul de competenþã capãtã proeminenþã
pentru cã este legat/asociat/raportat la/ de performanþã,
individualã ºi organizaþionalã. Mediul de muncã al
bibliotecii este expus unor schimbãri rapide ºi
constante, eficienþa organizaþionalã este legatã de
abilitatea indivizilor/angajaþilor de a dezvolta ºi aplica
cunoºtinþe noi. Aceasta cere personalului sã fie orientat
pe obiective, adaptabil, flexibil. Aceasta reclamã
personalului sã continue sã-ºi actualizeze
competenþele profesionale ºi personale.
Competenþa este capacitatea de acþiune eficace faþã
de diferite situaþii prin mobilizarea cunoºtinþelor
necesare, în timpul oportun, în scopul identificãrii ºi
rezolvãrii problemelor la locul de muncã. Sã fii competent înseamnã sã poþi rezolva, chiar identifica ºi anticipa
problemele. Iar a ºti sã rezolvi nu poate fi posibil decât
via a vrea sã înveþi.
Formele, metodele, tehnicile de instruire practicate
de biblioteci sunt variate, dar fiecare activitate (formã,
tehnicã) de instruire programatã are drept scop sã
ilustreze ºi sã faciliteze instruirea cu privire la o calitate,
capacitate sau o abilitate reclamatã de mediul competitiv
al Societãþii Informaþiei.
În domeniul bibliotecar se identificã tot mai mult trei
modele de formare continuã:
(1) Modelul Competenþe, care este considerat o
soluþie rapidã pentru a pregãti personalul bibliotecii
înzestrându-i cu abilitãþi necesare bibliotecii - este
apropiat ca metodologie de basic training, dar are ca
scop satisfacerea necesitãþilor de instruire a personalului
pentru a face faþã problemelor nefamiliare, ºi ajutã
bibliotecarilor la dobândirea abilitãþilor.
(2) Modelul Dezvoltare profesionalã, care este
abordat ºi acceptat de cele mai multe biblioteci ºi
manageri - este modelul care dezvoltã personalului
capabilitãþi pentru a putea aplica abilitãþile tehnologice,
cunoºtinþe pentru rolurile în schimbare. Personalul este
ajutat sã înþeleagã rolurile sale noi ºi competenþele sunt
dezvoltate mai holistic. În general personalul trebuie sã
aibã experienþã anterioarã pentru a obþine mai mult din
acest model.
(3) Modelul Capabilitate organizatoricã - acest
model este abordat de mai puþine biblioteci, utilizeazã
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trainingul ca instrument de menajare a schimbãrii
culturale ºi stimuleazã angajamentul obiectiv organizaþie. Este conceput sã ajute dezvoltarea mai
mult a muncii în echipã a personalului strategic,
operaþional ºi furnizare a serviciilor. Scopul trainingului
nu este numai dezvoltarea abilitãþilor, capacitãþii dar
ºi construirea unei noi identitãþi profesionale ºi unei
noi mentalitãþi.
Dar sã disecãm mai amãnunþit caracteristicele
acestor trei modele.
Particularitãþile ºi caracteristicele modelului
competenþe:
Modelul competenþe de instruire presupune o serie
de activitãþi de instruire care urmãresc instruirea rapidã
a personalului pentru a face faþã unei probleme, de
exemplu utilizarea computerelor. Timpul pentru instruire
în aulã este scurt, de la o jumãtate de zi pânã la douã
zile în cazul unui rol, serviciu, activitate mai avansate.
Mulþi bibliotecari acceptã acest model de instruire în
expectanþa de a învãþa antrenându-se, exersând.
Experienþa individualã depinde mult de modul
desfãºurãrii 26 procesului de instruire, (faþã-n faþã, de la
distanþã sau combinatã), de calitatea formatorului,
competenþa ºi experienþa lui, astfel ca învãþarea sã devinã
mai socialã, emoþionalã, motivaþionalã.
Nu toate activitãþile de instruire bazate pe
competenþe sunt concepute îngust, minuþios, strict,
riguros. Multe biblioteci abordeazã mai holistic modelul
combinând instruirea riguroasã, minuþioasã de dobândire
a abilitãþilor cu abilitãþi mai uºoare de comunicare ºi
sociale.
Particularitãþile ºi caracteristicele modelului
dezvoltare profesionalã:
Modelul dezvoltãrii profesionale este favorizat de
bibliotecile care vãd în dezvoltarea capabilitãþilor
personalului aplicarea abilitãþilor obþinute în schimbarea
rolurilor bibliotecii, rolurilor bibliotecarului, nu depãºirea
unei probleme imediate. Aceastã abordare este în general articulatã unei filosofii educaþionale foarte clare,
susþinutã de practici ºi principii de calitate.
Dacã modelul competiþional începe ºi se bazeazã
pe un pachet de abilitãþi prestabilite de formator,
modelul dezvoltãrii profesionale începe de la rolurile ºi
activitãþile personalului bibliotecii, ºi trece la abilitãþile
necesare noilor arii, roluri, servicii, tipuri de produse.
Învãþarea este mult mai contextualizatã ºi relevantã. Se
mai numeºte învãþare prin acþiune. Aceasta implicã
personalul din biblioteci care, se unesc în perechi, echipe
ºi lucreazã asupra dezvoltãrii ºi elaborãrii produsului,
serviciului planificat pentru a fi utilizat în activitatea
bibliotecii.
Modelul reclamã mai multã responsabilitate dinspre
cel care învaþã pe spre cel care învaþã de la, adicã de
la cel calificat la cel începãtor.
Particularitãþile ºi caracteristicele modelului
capabilitate organizaþionalã:
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Acest model poate fi considerat o extensie a
modelului dezvoltare profesionalã. Este utilizat ca instrument în managementul schimbãrii ºi urmãreºte
angajamentele faþã de scopurile organizaþionale. Adicã
dezvoltarea capacitãþii organizaþional a serviciilor
informaþionale pentru a susþine instruiri viitoare, susþine
abilitãþi viitoare pentru personalul bibliotecii.
Scopul instruirii acestui model nu doar urmãreºte
dobândirea abilitãþilor ºi capacitãþilor, dar construieºte
o nouã identitate socialã ºi noi feluri de gândire.
Susþinut pe echipe de învãþare, acþiune, acest model
dezvoltã susþinerea reciprocã, autoînvãþarea, fiecare
membru are oportunitãþi de a-ºi dezvolta ºi susþine
abilitãþi de mentoring.
Modelul capacitate organizaþionalã este pentru
servicii de bibliotecã progresive cu angajament ideal de
organizaþie care învaþã ºi are trãsãturi forte de
performanþã. Specialiºtii susþin cã aceste modele sunt
de fapt trei abordãri distincte de instruire pe care le-au
întitulat competenþe, dezvoltare profesionalã, ºi
capabilitate organizaþional. Unele programe, strategii
de instruire practicate de cãtre bibliotecile noastre
asigurã în egalã mãsurã unele sau altele din modele
numite, altele împãrtãºesc elemente din diferite modele,
sau le combinã foarte organic.
Instruirea are în general coerenþã dacã se iau în
considerare urmãtoarele:
 Ce fel de instruire se programeazã ºi pentru cine
este gânditã,
 Dacã se evidenþiazã conceptele de competenþã,
învãþare ºi cunoºtinþe ºi cum acestea sunt reperate la
performanþa aºteptatã de bibliotecã ºi bibliotecar,
 Dacã metodele de predare sunt reperate la
dimensiunea strategiei educaþionale a bibliotecii.
Toate trei modele de instruire (s-a utilizat termenul
model pentru a exprima un tablou mai holistic) sunt
gândite, proiectate pentru a atinge rezultatele aºteptate
la diferite nivele aºadar, toate pleacã de la competenþe,
dar diferã în orientarea lor de bazã spre scopuri.
Parcurgând descrierea de mai sus ale acestor
modele urmãrim cum instruirea îºi schimbã ºi orienteazã
metodologia de la competenþe (bibliotecarul în mediul
sãu de muncã) la performanþã personalã (dezvoltare
profesionalã), de la performanþã personalã la bibliotecar
ca actor al cadrului organizaþional (capacitate
organizaþionalã).
Pentru a-ºi îndeplini misiunea în societatea
cunoaºterii bibliotecile publice, în special, trebuie sã
ofere servicii/activitãþi noi ºi inovatoare care ar permite
cetãþenilor sã beneficieze de educaþia permanentã, astfel
contribuind la sporirea numãrului de persoane calificate,
competente ºi realizate. Aici, bibliotecile din Republica
Moldova au mult de dovedit pentru cã încã nu sunt
acceptate ca parte a procesului de predare ºi învãþare.
Bibliotecile au nevoie de competenþe de negociere a
acestui rol, de convingere a decidenþilor, responsabililor
de procesul de edificare a Societãþii Informaþiei în RM,
cã de fapt sunt factori importanþi în contextul învãþãrii pe
durata vieþii. Bibliotecarii ºi decidenþii din domeniu
(Consiliul Biblioteconomic Naþional, ABRM, Ministerul
Culturii ºi Turismului, Catedra de Biblioteconomie ºi
Asistenþã Informaþionalã) trebuie sã lanseze ºi sã
contribuie la modelarea discuþiilor profesionale ºi politice
despre rolul bibliotecii în acest proces. În profesiile unde
funcþioneazã competenþe incontestabile, afirma I. Stoica,
oamenii se implicã, acþioneazã ºi produc efecte care
nu pot fi ignorate la nesfârºit.
Bibliotecile sunt centre dotate cu importante resurse
de educaþie reprezentându-se ca aºezãminte de instruire
pe plan local cât ºi loc ideal pentru instruirea

autodidacþilor oferind facilitãþi pentru instruirea formalã
ºi autodirecþionatã. Bibliotecile trebuie sã realizeze ºi
sã ofere pachete educaþionale, sã asigure acces la
pachete educaþionale cu un conþinut instructiv divers,
de calitate, relevant, atractiv, oferindu-le în medii bazate
pe tehnologie.
Problema este cã astãzi nu toþi bibliotecarii sunt
destul de calificaþi ºi competenþi pentru a oferi servicii
de educare permanentã. Bibliotecarii au nevoie de o
instruire extensivã - tehnologie, conþinut. Spunem
aceasta pentru cã în scenariile de viitor prognozate
pentru biblioteci de societate, biblioteca este aproape
peste tot centru de învãþare sau centrul comunitãþii;
centrul comunitar de informaþii; centrul comunitar de
învãþare; centrul de informaþii; centrul comunitãþii care
învaþã; centrul multimedia; centrul de acces la informaþie
ºi cunoaºtere, etc.
Sunt paradigme curente ºi emergente. Cele curente
- sunt caracterizate prin orientare pe transmitere de
informaþii în care utilizatorul este considerat
consumator. Învãþarea este planificatã, intenþionalã
ºi formalã.
Paradigma nouã este social orientatã. Tehnologia
este utilizatã pentru transmiterea, furnizarea
informaþiilor, cunoºtinþelor ºi de asemenea pentru
producerea ºi diseminarea conþinuturilor locale.
Tehnologiile sunt apreciate ca instrumente de învãþare
ºi împãrtãºire a cunoºtinþelor ºi nu numai pentru
consum, cerere, cheltuieli.
Învãþarea este activitate socialã în care oamenii
studiazã, învaþã informal prin participare, colaborare,
schimb. Majoritatea bibliotecilor acceptã ºi activeazã
sub paradigma curentã ºi numai prin tendinþe ºi imperative politice se miºcã în direcþia noii paradigme paradigmei sociale, care prezintã biblioteca publicã cu
noi oportunitãþi ºi cerinþe, parteneriate cu societatea
civilã, iniþiative de învãþare pe tot parcursul vieþii.
Grafic aceastã miºcare-schimbare o putem urmãri
mai jos:
Schimbarea paradigmelor creeazã întotdeauna
dezorientare. Ele reclamã asumare, însuºire a valorilor
de bazã, schimbã sensul de individual ºi identitate. Ele
reclamã noi înþelegeri, noi dispoziþii, noi cãi de realizare
a lucrurilor. Ele reclamã personalului sã gãseascã noi
posibilitãþi, sã fie deschis spre inovãri. Serviciile
bibliotecare au nevoie de flexibilitate ca sã opereze între
aceste douã paradigme - pentru ca sã fie o instituþie
informaþionalã eficientã în Societatea Informaþiei. Aceasta
plaseazã cerinþe grele bibliotecii în termeni de leadership, management ºi capabilitãþile personalului ºi reclamã
începutul procesului de schimbãri organizaþionale profunde
pentru biblioteci ºi personalul lor.
Ca domeniul biblioteconomic sã evolueze în
continuare, bibliotecile ºi bibliotecarii recunosc cã
trebuie sã (1) elaboreze servicii care vor face faþã ºi vor
depãºi aºteptãrile publicului, (2) poziþioneze,
comercializeze, promoveze aceste servicii în
corespundere cu necesitãþile comunitãþii, utilizatorilor
potenþiali, (3) livreze aceste servicii într-un mod inteligent
ºi flexibil, (4) maximizeze rezultatele eforturilor deja
depuse. Vom reuºi doar dacã vom concepe instruirea
ca prioritate a progresului nostru, pentru cã dezvoltarea
capabilitãþii organizaþionale nu-i doar training ori
dezvoltare profesionalã, va fi cheia de transformare a
bibliotecilor în anii urmãtori.
Concluzii:
Educaþia continuã e esenþialã pentru a modifica
abilitãþile ºi cunoºtinþele ºi a integra noi tehnici ºi
metodologii în practica de fiece zi. Specialiºtii in
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domeniu recunosc ca bibliotecile din RM conºtientizând
ºi promovând schimbarea generata de conceptul
Societãþii Informaþiei se confruntã cu unele probleme de
ordin managerial, tehnologic, financiar. Autorii proiectului
ªcoala de varã ºi participanþii acestui proiect (50 de
bibliotecari) au identificat urmãtoarele probleme: (1) lipsa
cunoºtinþelor în domeniul informatic, (2) lipsa instruirii
ºi a oportunitãþilor de dezvoltare profesionalã, (2)
atitudinea neschimbatã a personalului încadrat în sfera
de servire a utilizatorilor ºi (4) nesiguranþa privind
formularea strategiilor ºi alegerea soluþiilor adecvate.
Concluzia ªcolii de Varã este cã problemele
menþionate sunt cauzate de: (1) lipsa ºi necunoaºterea
instrumentelor manageriale, (2) utilizarea neadecvatã a
echipamentelor ºi a resurselor, (3) insuficienþa
cunoºtinþelor ºi deprinderilor de fundraizing, (4) lipsa
deprinderilor de manipulare a echipamentelor, (5) lipsa
cunoºtinþelor de valorificare a tehnologiei informaþionale,
(6) lipsa activitãþilor de promovare a serviciilor
informaþionale bazate pe tehnologie, (7) lipsa unui sistem
de orientare ºi instruire a utilizatorului.
Elaborarea ºi utilizarea modelelor de instruire
bazate pe competenþe sunt necesare dar pot fi abordate
si implementate doar în urma analizei, identificãrii
necesitãþilor de instruire si dezvoltare profesionalã.
Astãzi, in RM, acest exerciþiu se practicã restrâns de
un numãr mic de biblioteci. Restul hotãrãsc ad-hoc
necesitãþile de instruire sau intuitiv, sau pentru cã este
o ocazie sã participe la o activitate de instruire. Deci,
bibliotecile merg în urma apariþiei necesitãþilor de
instruire (am achiziþionat calculatoare - trebuie sã ne
instruim). O profesie care nu-ºi realizeazã un cadru
autoformativ adecvat riscã distanþe ºi inadecvãri faþã
de evoluþia realã a câmpului profesional. Formele de
autocalificare, de perfecþionare, de dezvoltare trebuie
sã se nascã mereu, ca expresie a unei necesare
tensiunii pozitive a domeniului. Numai astfel profesia
poate rãmâne atractivã, competiþionalã, creativã ( I.
Stoica, 1997).
Impetuos necesar este iniþierea unui studiu, susþinut
de forurile bibliotecare naþionale, - Consiliul
Biblioteconomic, Asociaþia Bibliotecarilor din RM,
Ministerul Culturii, ºi catedra de Biblioteconomie ºi
asistenþã informaþionalã care ar avea ca obiective: (1)
Explorarea direcþiilor strategice ale bibliotecilor ºi cum
ele se vor adapta schimbãrilor, noilor roluri, (2)
Înþelegerea rolului în schimbare a personalului
bibliotecii ºi ce competenþe, abilitãþi ºi capabilitãþi vor
fi cerute în viitor, (3) Identificarea rolului potenþial pe
care instruirea îl poate juca în dezvoltarea noilor
competenþe profesionale, (2) Explorarea contribuþiei
decidenþilor de nivel naþional în domeniul
biblioteconomic în dezvoltarea modelelor anticipatorii
de dezvoltare a personalului.
Cuvintele succes sau insucces asemeni
cuvântului frumos sunt în ochii ºi urechile
utilizatorului nostru. În contextul managementului
bibliotecar, cuvântul succes defineºte atingerea
anumitor deziderate planificate, funcþionalitatea cãrora
sã se potriveascã misiunii, obiectivelor ºi scopurilor
actuale ale bibliotecii. Identificând competenþele
curente, adicã competentelor aducãtoare de succes,
biblioteca trebuie sã evalueze cu grijã viabilitatea
posibilã a acestora pe viitor.
P.S. Considerentele expuse in acest articol s-au
bazat pe: Studiul literaturii; Analiza formularelor de
evaluare a activitãþilor de instruire (ªBM, BM B.P.
Hasdeu, in teritoriu); Studii de caz; Programe de
instruire; Participarea ca formator, expert, moderator în
abordarea acestor subiecte la diverse nivele ºi foruri, în
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elaborarea de planuri de instruire, de studiere a
necesitãþilor de instruire, de proiecte de instruire;
Participarea la pregãtirea profesionala universitara a
bibliotecarilor.
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Extinderea serviciilor
electronice: reconsiderãri
în servirea utilizatorilor
bibliotecii
Procesele de informatizare a societãþii au
schimbat natura cererii utilizatorului serviciilor
infodocumentare. Necesitãþile informaþionale ale
utilizatorilor sunt influenþate ºi de factorii ce þin de
reformarea sistemului de învãþãmânt. Acest sistem
determinã cererea pentru servicii de asigurare
informaþionalã a proceselor de instruire. Unde
observãm schimbarea nevoilor informaþionale ale
utilizatorului bibliotecii universitare? Ce noi necesitãþi
înregistrãm în ultimii ani? Chiar dacã cererea are
specificul sãu pentru deferite tipuri de biblioteci ºi
pentru o bibliotecã concretã, putem evidenþia
schimbãri caracteristice pentru toate bibliotecile.
Dacã încercãm o analizã a beneficiarilor, observãm
cã utilizatorul ca ºi înainte vine în bibliotecã pentru a
consulta ºi împrumuta cãrþi, reviste, ziare, a beneficia
de servicii de fotocopiere. Dar tot mai frecvent cititorul
solicitã o casetã, un CD-ROM sau o copie a
documentelor pe dischetã. Bibliotecile ca ºi altã datã
oferã asistenþa bibliograficã, dar putem constata cã a
crescut cererea pentru referinþe tematice ºi faptice. În
toate bibliotecile a crescut cererea pentru informaþia din
sferele de economie, drept, business. Biblioteca nu mai
poate rãspunde la acest volum de cereri bazându-se pe
produsele informaþionale proprii (tradiþionale sau
electronice) fãrã utilizarea bazelor de date full text. Un
sprijin considerabil în asigurarea informaþionalã a
beneficiarilor îl constituie CD-ROM-ul ºi accesul on-line
la baze de date.
Necesitãþi specifice au ºi noile categorii de beneficiari
care vin astãzi în biblioteca: deputaþi, administraþia publicã
localã, antreprenori, fermieri, ºomeri etc.
În toate bibliotecile creºte numãrul utilizatorilor studenþi. Situaþia actualã este caracterizatã de apariþia
noilor instituþii de învãþãmânt privat fãrã biblioteci bine
asigurate. Aprecierea de ansamblu asupra activitãþii
bibliotecii universitare se poate face numai în funcþie
de modul în care colecþia de publicaþii se integreazã
în procesele lecturii ºi informãrii în instituþie.
Bibliotecarii acþioneazã ca mediatori între resursele
bibliotecii ºi beneficiar încercând sã stabileascã
echilibrul necesar între colecþii ºi circulaþia lor.
Colecþiile bibliotecii au valoare doar în mãsura în care
sunt introduse în circuitul informaþional, în sfera de
atenþie ºi activitate a beneficiarilor.

Regimul de lucru al bibliotecilor universitare nu este
comod pentru utilizatori ºi ei pledeazã pentru biblioteca
publicã, care este deschisã pânã la ora 20.00.
Majoritatea celor care nu sunt satisfãcuþi propun ca
programul sã fie extins cel puþin în perioada sesiunilor.
Cele mai solicitate teme sunt: business, democraþie,
istorie, underground, filosofia, etica, sociologia, ecologia,
limbile strãine. Interesele pentru istoria ºi cultura unor
popoare stimuleazã cererea pentru literatura în limbile
minoritãþilor naþionale.
Tehnologiile informaþionale schimbã modul de
utilizare a serviciilor bibliotecare. Pe lângã faptul cã
beneficiarul se aflã fizic în sfera realã a servirii
bibliotecare, biblioteca este accesatã prin reþelele locale sau Internet. Bibliotecarul nu-l cunoaºte pe acest
utilizator virtual, având doar datele de adresã pe serverele
proprii. Dar, totodatã, putem afirma cã acest utilizator
virtual nu mai este o noutate pentru majoritatea
bibliotecilor din capitalã.
Astãzi observãm tendinþa creºterii numãrului
utilizatorilor îndepãrtaþi de bibliotecã, care recurg la
serviciile virtuale ale bibliotecii (informare, împrumut,
livrarea electronicã de documente), ca urmare se lãrgeºte
accesul la informaþia stocatã în bibliotecã.
O particularitate caracteristicã a acestei categorii
de utilizatori este cultura informaþionalã înaltã, ceea
ce demonstreazã noile posibilitãþi în relaþiile
bibliotecã-utilizator.
Modul în care biblioteca reacþioneazã la schimbarea
nevoilor utilizatorilor este introducerea noilor servicii
însoþitã de schimbãrile tehnologice, schimbãrile în
structura ºi organizarea servirii, schimbãrile în mediul
intern al bibliotecii.
Deciziile manageriale cu privire la specializarea
servirii trebuie sã se conformeze dinamicii schimbãrilor
ºi volumului de cereri: odatã cu scãderea numãrului
lor pot fi reduse ºi punctele de servire, sã fie
schimbatã structura de servire. O reacþie rapidã a
bibliotecilor la schimbarea mediului asigurã sectoarele
de marketing care se creeazã la momentul actual în
mai multe biblioteci.
Deciziile manageriale sunt influenþate ºi de caracterul
relaþiilor bibliotecii cu utilizatorul (real ºi potenþial). În
legãturã cu faptul cã mulþi utilizatori se vor adresa
bibliotecilor prin canalele de telecomunicaþii de acasã,
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de la serviciu putem adopta douã abordãri manageriale.
În primul caz, biblioteca se va orienta în mod prioritar
nu la propriile resurse, ci la primirea informaþiei din alte
biblioteci prin canalele de legãturã ºi va pãstra numai
torentele specializate de documente. A doua abordare
presupune îmbinarea dezvoltãrii resurselor informaþionale
proprii cu utilizarea posibilitãþilor de recepþionare a
informaþiei prin canalele de telecomunicaþii.
În ultima perioadã bibliotecarii nu se mai limiteazã
la observarea ºi constituirea, modificarea cererilor, ci
recurg tot mai des la cercetarea de marketing. Se
cerceteazã opinia publicului despre serviciile prestate,
refuzurile, nivelul de confort, regimul de lucru, cerinþe
pentru bibliotecar totodatã studiindu-se piaþa
informaþionalã în totalitate. Deci, în acest fel, biblioteca
capãtã mecanismul schimbãrii permanente.
În baza acestor cercetãri biblioteca determinã noi
servicii posibile, legate de tehnologii informaþionale ºi
nivelului tehnic contemporan. Bibliotecile propun
utilizatorului catalogul electronic, bazele de date
(bibliografie, referative, full-text), livreazã copii direct pe
calculatorul clientului, realizeazã copii pe dischetã sau
CD, copii audio - video, scanare, servicii Internet etc.
Internet-ul oferã posibilitatea de a folosi tehnologiile
multimedia care ne propune organizarea tridimensionalã
a informaþiilor (vizualã, verbalã, animaþie).
Se lãrgeºte spectrul serviciilor informaþionale care
sunt efective numai atunci când se folosesc tehnologiile
computerizate. Este vorba de servicii faptice, analitice,
de traducere cu ajutorul Internet- ului. Totodatã,
realizând aceste servicii, activitatea bibliotecarului
capãtã un nivel intelectual ridicat.
Unele biblioteci încheie contracte pentru servirea
complexã informaþionalã a organizaþiilor ºi instituþiilor.
Se introduc servicii de instruire: cursuri, seminare privind
utilizarea Internetului, cultura informaþionalã, studierea
limbilor etc. Altele realizeazã servicii editoriale (indici
bibliografici, digest-uri, cãrþi de vizitã, avize, formulare
etc.). Tot mai frecvent bibliotecarii recurg la prestarea
unor servicii contra platã.
Evoluþia necesitãþilor informaþionale a influenþat ºi
schimbãrile de structurã în sistemul servirii bibliotecare.
În legãturã cu creºterea cererii pentru informaþie
juridicã, economicã, business multe biblioteci au format structuri noi: centre de informaþii de afaceri,
biblioteca de drept, biblioteca de economie, biblioteca
APL, biblioteca pentru persoanele dezavantajate, centre cu servicii de instruire, sãli multimedia, Internet clase, sãli specializate în limbi moderne.
Noile tehnologii faciliteazã colaborarea între biblioteci
pentru folosirea în comun a unor documente, publicaþii
electronice, cataloagele comune, completare în
coordonare. Biblioteca tradiþionalã a format un tip
autoritar de relaþii cu utilizatorul. Biblioteca
contemporanã trebuie sã asigure accesul beneficiarului
la informaþie, fãrã a diminua funcþiile de pãstrare a
patrimoniului tipãrit.
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Noile relaþii cu utilizatorul ne obligã la schimbãri
organizaþionale: accesul liber, apropierea ºi comoditatea
de acces pentru utilizator, organizarea sãlilor
specializate prin adaptarea spaþiilor existente. Biblioteca
trebuie sã devinã flexibilã ca spaþiu, transparentã ca
informaþie. Noile tehnologii informaþionale produc
schimbãri esenþiale în procesul tehnologic al utilizãrii
lucrãrilor specifice pentru bibliotecã.
Procesul de servire devine invizibil pentru utilizatori
(putem spune virtual). Într-o mãsurã oarecare acest
proces tehnologic depersonalizeazã procesul servirii
(mai puþin depinde de calitãþile personale al
bibliotecarului). Constatãm cã utilizatorul serviciilor
bibliotecare opteazã pentru autoservire.
Informatizarea este procesul cel mai important care
a schimbat profesia de bibliotecar. Este evident cã
bibliotecarul astãzi este un specialist în tehnologii
informaþionale. Analiza activitãþii serviciilor angajate în
servirea publicã impune urmãtoarele: existenþa unui
personal specializat ºi eficient, receptiv la nevoile
beneficiarului ºi organizarea logicã ºi clarã a
accesului la informaþie în bibliotecã.
Sub impactul schimbãrilor tehnologice din ultimii
ani, fenomenul lecturii înregistreazã schimbãri de
esenþã. Diversificarea cerinþelor de informare impune o
cercetare serioasã a nevoilor informaþionale ale
publicului cititor. În acest sens, biblioteca are obligaþia
de a rãspunde tuturor solicitãrilor. Pentru atingerea
acestor obiective bibliotecarii au nevoie de informaþii
exhaustive despre publicul þintã. Datele obþinute din
statistici, rapoarte, anchete sociologice le vor permite
sã prefigureze tendinþele principale ale lecturii.
Rezultatele obþinute ne obligã sã diversificãm serviciile
prestate în bibliotecã, precum ºi sã ridicãm nivelul de
servire a utilizatorilor. Nevoia de informare ºi
documentare, atât de stringentã la ora actualã, face
ca sã fie realizat un dublu efort: înþelegerea utilizatorilor
serviþi ºi adaptarea informaþiei la nevoile exprimate, ºi
mai mult chiar, la nevoile potenþiale.
Dacã încercãm sã determinãm servirea
bibliotecarã contemporanã putem spune cã ea este
caracterizatã de: tehnicizare, tehnologizare,
transparenþã, dezvoltare pe orizontalã, creºtere a
nivelului profesional al bibliotecarului, schimbare,
management, marketing, democratizare.
Toate succesele în viitor depind de capacitãþile
noastre de a ne raporta rapid la schimbãrile ce se produc
pe piaþa serviciilor info-documentare. Eforturile noastre
în continuare trebuie sã sprijine ameliorarea activitãþii
de servire a utilizatorilor. Aceastã interacþiune a
dezvoltãrii bibliotecii cu schimbãrile în stilul de muncã
al beneficiarilor sãi implicã o nouã perspectivã
responsabililor de servicii de bibliotecã.

Nelly Þurcan, Natalia Cheradi
Articol publicat în nr. 1/2006
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ªtiinþele informãrii ºi comunicãrii
în contexul societãþii de azi
Dezvoltarea exponenþialã a tehnologiilor de
comunicaþie face lumea din ce în ce mai
interdependentã. Ne îndreptãm oare spre o realitate
artificialã, rece, dominatã de lipsa de afectivitate,
afectivitate caracteristicã relaþiilor (comunicãrii)
interumane? Ce se va întâmpla cu comunicarea la nivel
instituþional? Informaþie sau un management al
cunoaºterii? Iatã întrebãri la care ªtiinþele Comunicãrii
ºi Informãrii vor trebui sã dea rãspunsuri viabile, în
contextul unei societãþi informaþionale.
Informaþia, suveranã în societatea contemporanã,
este studiatã ºtiinþific, pornindu-se de la urmãtoarele
considerente1:
 dezvoltarea producþiei ºi nevoilor de informare
(dezvoltarea activitãþilor ºtiinþifice, a unei culturi ºtiinþifice
ºi tehnice de masã, cererea de
informare);
 apariþia unui sector industrial
al industriilor de informare
(producãtori ºi servere de bãnci de
date, satelit ºi reþele de
telecomunicaþie, telematicã, mari
muzee ºi biblioteci, turism cultural);
 invazia tehnicilor electronice
(analogice sau digitale) ºi fotonice
de informare (microordinatoare,
borne interactive, discuri laser, fibre optice, dispozitive multimedia,
videodiscuri, informatica de
gestiune a colecþiilor etc.).
Din problematica strâns legatã de informaþie au
derivat însã ºi teme fundamentale, cuprinse de relaþia
informaþie-individ-societate2:
 psihologice (comportamente de comunicare,
procese euristice, reprezentãri ale cunoaºterii etc.);
 lingvistice (semiotice, reformulare, paratexte,
morfosintaxe etc.);
 sociologice (sociologia ºtiinþelor, comunitãþile
ºtiinþifice, productivitate ºtiinþificã, valoare etc.);
 matematice, logice, statistice (algoritmi, distribuþii
nongausiene, logica booleana, procese markoviene etc.);
 economice, politice ºi juridice (piaþa de informaþie,
dreptul creaþiilor imateriale, industriei de informaþie,
societatea informaþiei etc.);
 electronica ºi telecomunicaþiile (reþele, videotext etc.);
 filozofice, epistemologice, istorice.
Pornind de la aceste necesitãþi de cercetare,
profesorul Yves F. Le Coadic considerã cã, dintr-o
practicã de organizare, ªtiinþa Informãrii a devenit o
ºtiinþã socialã riguroasã care se sprijinã pe o tehnologie
la fel de riguroasã. Ea are ca obiect de studiu
proprietãþile generale ale informaþiei (naturã, genezã,
efecte), adicã, mai precis: analiza proceselor de
construcþie, comunicare ºi utilizare a informaþiei,
conceperea produselor ºi sistemelor care permit

construcþia, comunicarea, stocarea ºi utilizarea sa.
Ca o necesitate obiectivã, ªtiinþele Informãrii ºi-au
regãsit aplicabilitatea alãturi de ªtiinþele Comunicãrii,
formând un corpus cu o mare razã de cercetare. Conform literaturii de specialitate4, domeniile ªtiinþelor
Informãrii ºi Comunicãrii sunt urmãtoarele:
 Noile Tehnologii ale Informãrii ºi Comunicãrii (NTIC);
 Comunicarea de masã;
 Comunicarea de tip publicitar (comunicarea
socialã ºi comunicarea politicã);
 Comunicarea organizaþionalã.
În opinia lui Alex Mucchielli5, NTIC sunt considerate a forma un domeniu privilegiat de studiu, o
preocupare pentru toþi actorii vieþii sociale, transformând
continuu: accesul la informaþii (presa electronicã ºi multimedia online vor detrona mediile
tradiþionale?);
însuºirea
cunoºtinþelor (formarea la distanþã
ºi învãþarea cu ajutorul
calculatorului vor revoluþiona
ºcoala ºi vor face sã disparã
universitãþile?); participarea la
dezbaterile din societate sau din
întreprindere (schimburile de idei
prin forumuri de discuþii on-line,
luarea de informaþii de pe Internet,
votul electronic al cetãþenilor vor
schimba oare modalitãþile de
participare a indivizilor?);
modalitãþile de cumpãrare
(cumpãrãturile on-line, dupã publicitatea on-line ºi
încercãrile virtuale ale produselor vor revoluþiona
producþia, vânzarea?); timpul liber (alegerea posibilã a
numeroase activitãþi pe Internet: jocuri, filme, vizite virtuale
etc. va transforma industria timpului liber?); munca
(telemunca va permite revitalizarea zonelor rurale, iar
utilizarea calculatoarelor în munca colectivã va anula
structurile organizaþionale?).
Precarã la început, colaborarea dintre cercetãtorii
din domeniul tehnologiei ºi cei din domeniul socio-uman
a început sã dea rezultate, o condiþie, considerãm noi,
a unei dezvoltãri echilibrate a binomului tehnologie-social. În rezumat, putem afirma cã: ªtiinþele Informãrii
ºi Comunicãrii (SIC) au la bazã toate domeniile noi
legate de conceperea ºi producþia de multimedia. Ele
studiazã fenomenele sociale ºi culturale legate de
difuzarea ºi utilizarea de multimedia. Reþelele de
informatizare ºi comunicare reprezintã, de asemenea,
o temã fundamentalã de cercetare a SIC. Începem
practic sã trãim într-o lume în care este esenþialã
comunicarea la distanþã prin intermediul calculatoarelor
ºi a infrastructurilor de telecomunicaþii. Tot ce este legat
de acest spaþiu, de aceastã complexã lume virtualã
constituie obiectul de studiu al Noilor Tehnologii ale
Informãrii ºi Comunicãrii (NTIC): comunicarea om-cal-
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culator sau calculator-calculator; noile limbaje ºi noile
competenþe de lucru ºi comunicare specifice diferitelor
sectoare ºi activitãþi din societatea contemporanã;
construirea «societãþii informaþiei» prin informaredocumentare ºi cercetare electronicã; învãþãmântul ºi
activitãþile formative legate de NTIC; schimbãrile
psihologice ºi sociale legate de NTIC6.
În societatea contemporanã asistãm la o schimbare
rapidã a unor paradigme: societate industrialã - societate
informaþionalã - societate a cunoaºterii. Se pune pregnant problema existenþei unei contradicþii între informaþie
ºi cunoaºtere? Desigur cã nu, cunoaºterea reprezentând
un concept mult mai larg, care include ºi informaþia.
Trebuie spus cã o societate a cunoaºterii a existat
dintotdeauna: Ceea ce este nou acum este viteza cu
care cunoaºterea creºte ºi se înnoieºte. Volumul
cunoaºterii pe care îl avem la dispoziþie se dubleazã în
prezent la fiecare 5 ani7. În prezent, cantitatea de
informaþie, care creºte excepþional, poate fi controlatã
numai printr-un proces de cunoaºtere, printr-un management al cunoaºterii: Cunoaºterea nu mai este doar o
componentã a economiei modeme, ci devine un principiu
organizaþional de bazã al existenþei noastre. Trãim într-o
societate a cunoaºterii pentru cã ne organizãm realitatea
socialã pe baza cunoaºterii de care dispunem8.
Cercetãtorii ºi observatorii domeniului analizeazã
atent efectele trecerii de la o societate industrialã la o
societate a cunoaºterii, subliniind faptul cã educaþia,
creativitatea ºi competenþa, privite ca elemente esenþiale
ale societãþii cunoaºterii, nu mai sunt suficiente pentru
întreaga carierã profesionalã, individul trebuind sã înveþe
permanent pentru a putea sã se adapteze rapid la noile
provocãri. Deci informaþia, informarea nu mai sunt
suficiente, cunoaºterea fiind apanajul unui management
de profil - managementul cunoaºterii. Astfel de probleme,
legate de necesitatea gestionãrii informaþiei, în sens social, au suscitat ºi lansarea, la 14 decembrie 2004, de
cãtre Google a celui mai important motor de cãutare a
informaþiilor pe Internet (în prezent, 75% dintre cãutãri se
realizeazã prin intermediul acestui instrument). Proiectul
Google Print, prin care se opereazã digitizarea, într-o
primã fazã, a circa 15 milioane de lucrãri (aproximativ
4,5 miliarde de pagini), are scopul de a le pune la dispoziþie
online, cu acces liber. Pentru realizarea acestuia, Google
a încheiat contracte de colaborare cu cinci biblioteci
reprezentative din spaþiul anglofon: o bibliotecã publicã
(New York Public Library) ºi patru biblioteci universitare
(Stanford, Michigan, Harvard ºi Oxford). B.U. Stanford ºi
Universitatea din Michigan vor pune la dispoziþie integral
colecþiile lor (8 milioane, respectiv 7 milioane de lucrãri),
Biblioteca Publicã din New York va oferi acces la
documente fragile ºi care nu se aflã sub incidenþa copyright-ului, biblioteca universitarã Oxford - la o selecþie
dintre lucrãrile publicate în secolul al XIX-lea, iar biblioteca
universitarã Harvard se va limita deocamdatã la o selecþie
de 40.000 de documente dintre cele 15 milioane pe care
le deþine. Investiþia Google în acest proiect a fost estimatã
la 150-200 milioane de dolari.9 Dincolo de aspectele
politice ºi culturale (proiectul este acuzat cã va duce la
un monopol american în ceea ce priveºte informaþia, fiind
practic un atac la cultura europeanã), proiectul lansat de
Google este incriminat pe latura selecþiei ºi organizãrii
informaþiei digitizate. Astfel, preºedintele Asociaþiei
Bibliotecilor Americane (ALA), Michael Gonnan, fiind circumspect în ceea ce priveºte calitatea serviciilor pe care
le- ar furniza un asemenea proiect, declara: Ca ºi în
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cazul fast-food-urilor, gunoaiele sunt tot gunoaie, indiferent
cât de rapid sunt livrate10. Ceea ce este foarte important
în aceastã luare de poziþie este faptul cã subliniazã
confuzia care se face între informaþie (date, fapte, imagini,
citate ºi texte scurte care pot fi folosite în afara
contextului) ºi cunoºtinþele înregistrate: Când e vorba
de informaþii, un extras de la pagina 142 ar putea fi util.
Când e vorba de cunoºtinþe înregistrate, un extras de la
pagina 142 trebuie sã fie înþeles în lumina paginilor de la
1 la 141; în caz contrar, textul n-a meritat de la bun
început sã fie scris ºi publicat11. Este evident cã, la
nivel global, proiectul lansat de Google este de salutat,
dar el nu poate, nici pe departe, satisface interesele ºi
necesitãþile tuturor utilizatorilor. Aparenta contradicþie
dintre informaþie ºi cunoaºtere (ca nou tip de comunicare)
poate fi eliminatã printr-o atenþie din ce în ce mai mare
acordatã culturii informaþiei, care ar permite fiecãrui
utilizator sã-ºi construiascã propriul sistem productiv de
evaluare ºi selecþie.
Concluzionãm afirmând cã toate noile descoperiri ale
domeniului (tiparul, fotografia, filmul, înregistrarea
mecanicã,, electromagneticã a sunetului, imaginii,
telefonul, radiodifuziunea, televiziunea, calculatoarele
etc.) au dus în timp la dezvoltarea în varii spaþii a
informaþiilor, care au contribuit rapid la progresul societãþii
umane, devenind pe zi ce trece un factor de putere al
acesteia, cu consecinþe majore de ordin public, economic,
social. Sociologul Bruno Wurtz afirma cã: Situaþia
fundamentalã a teoriei informaþiei este putinþa alegerii,
din infinit de multe variante, a celei care duce la scopul
urmãrit. Cine deþine informaþia, deþine aceastã putinþã.
Cine posedã informaþia are putere asupra viitorului12.
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Zile de sãrbãtoare
Conferinþa Generalã
a UNESCO þinutã în
1995 la Paris a stabilit
ca ziua de 23 aprilie sã
fie proclamatã drept ziua
mondialã a cãrþii ºi a
Drepturilor de Autor.
Aceastã zi de aprilie nu a fost aleasã întâmplãtor,
de vreme ce, prin uimitoarea lucrare a destinului,
Shakespeare ºi Cervantes au murit în aceeaºi zi de 23
aprilie 1616. Cartea, acest strãvechi depozitar de culturã
ºi cunoaºtere, meritã cu adevãrat sã aibã o zi a ei, care
sã-i marcheze uriaºa importanþã în dezvoltarea omenirii.
În România, aceastã zi a dobândit o semnificaþie în
plus începând cu anul 1999 când ziua de 23 aprilie a
fost proclamatã Ziua Bibliotecarului, serbatã în cadrul
Sãptãmânii Naþionale a Bibliotecilor.
Cu aceastã ocazie, scriitori, editori, bibliotecari,
librari, oameni care ceas de ceas respirã aerul tare al
cãrþii, aduc un omagiu în plus muncii lor.
Anul acesta Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu din Târgoviºte a sãrbãtorit Sãptãmâna
Naþionalã a Bibliotecilor ºi Ziua Bibliotecarului în cadrul
Zilelor Bibliotecii printr-un program dens ºi atractiv (prin
mai multe manifestãri).
Sub genericul Sãptãmâna cãrþii spaniole s-a
organizat o expoziþie de carte spaniolã donatã de
Biblioteca Luis Rosales a Institutului Cervantes, cu
ajutorul doamnei Maria Petrescu care a fãcut o
prezentare a cãrþii spaniole ºi totodatã a unor filme
documentare: Spania vãzutã de sus ºi Oraºe spaniole
în patrimoniul cultural universal - care au rãmas în
biblioteca noastrã timp de o lunã, la dispoziþia tuturor
celor interesaþi. Legãtura între Spania, cartea spaniolã
ºi autorii români nãscuþi pe plaiurile dâmboviþene a fost
fãcutã de domnul ªtefan Ion Ghilimescu de la Direcþia
de Culturã Dâmboviþa, prin lansarea cãrþii România
exilatã: George ºi Alexandru Ciorãnescu. Aceastã carte,
premiatã anul acesta de Uniunea Scriitorilor, a fost
prezentatã de domnul Nicolae Florescu, director la revista
Jurnalul Literar ºi de doamna Ileana Corbea de la Radio România Cultural.
Cea de a doua zi a fost dedicatã patronului spiritual al
bibliotecii noastre, ctitor al culturii româneºti I. H. Rãdulescu
prin organizarea unui simpozion ce-i poartã numele. Cinstim
memoria celui ce a fãcut din Târgoviºte Simbolul înãlþãrii ºi
gloriei româneºti la 180 de ani de la apariþia primului ziar în
Þara Româneascã - Curierul românesc.
Despre semnificaþia ºi importanþa acestui eveniment
în presa din spaþiul european ne-au vorbit prof. dr. Victor Petrescu (fostul director al Bibliotecii Ion Heliade
Rãdulescu), prof. Dobrin Pârvan (director la Direcþia
Judeþeanã Dâmboviþa a Arhivelor Naþionale), dr. George
Coandã (membru al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti), prof.

Mircea Petrescu ºi colegul nostru Alexandru ªtefãnescu.
Evenimentul a fost completat de eseul Mitul folcloric
al zburãtorului reflectat în balada lui Ion Heliade Rãdulescu
prezentat de elevii Liceului Ion Heliade Rãdulescu din
Târgoviºte, coordonaþi de prof. Laura Enache, o
microexpoziþie cu ediþii bibliofile Ion Heliade Rãdulescu
din colecþiile bibliotecii ºi un moment muzical susþinut de
elevii Liceului de Arte Bãlaºa Doamna din Târgoviºte.
În aceeaºi zi, biblioteca a acordat diplome
colaboratorilor din presã ºi media, cu ajutorul cãrora
ducem mai departe dorinþa de înnoire ºi progres a celui
ce a urmat cu perseverenþã împlinirea testamentului lui
Ienãchiþã Vãcãrescu privind creºterea limbei româneºti
ºa patriei cinstire a lui I.H. Rãdulescu.
La finele zilei ne-am relaxat în compania Studioului
de teatru al bibliotecii care ne-a prezentat piesa La
judecatã dupã schiþa Justiþie a I.L. Caragiale în regia
d-nului ªtefan ªtefãnescu de la Teatrul Mihai Popescu
din Târgoviºte.
A treia zi a fost dedicatã bibliotecarilor din judeþ care
au participat la Cercul metodic cu tema Biblioteca publicã
- centru cultural de informare pentru comunitate, coordonat
de metodistul bibliotecii d-nul Vlãduþ Andreescu.
Noile tendinþe în bibliotecã ºi programul Biblionet
au fost anunþate de cãtre directorul bibliotecii.
Am participat cu interes alãturi de oaspeþii noºtri la
vernisajul expoziþiei de carte dedicatã Zilei Mondiale a
cãrþii.
Aceste zile de sãrbãtoare s-au finalizat cu o masã
rotundã cu tema 20 de ani de la cãderea comunismului
realizatã cu sprijinul colegilor noºtri de la Centrul Europe Direct - Loredana Spînu ºi Vlãduþ Andreescu, la
care au fost invitaþi conf. univ. dr. Mihai Andreescu Universitatea Bucureºti, conf. univ. dr. Silviu Miloiu Universitatea Valahia Târgoviºte cât ºi voluntarii
bibliotecii (Denisa Paºalan ºi Cristian Moise) ce au
realizat o comparaþie între perioada comunistã ºi cea
democraticã într-un scurt metraj.
Libertatea de creaþie ºi comunicare dupã 1989 a
fost genericul simpozionului la care au participat membri
ai Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni cât ºi reprezentanþi
ai Societãþii civile, d-nul Valentin Grigore de la Fundaþia
pentru Tineret Dâmboviþa ºi d-na Ana Popescu de la
Fundaþia Sutter.
Dupã o zi în care dezbaterile ne-au activat
circulaþia, ne-au stimulat interesul pentru comunicare,
am inaugurat expoziþia Amintiri din epoca de aur.
Au fost zile pline pentru noi, în care ne-am bucurat
de prezenþa prietenilor, a colaboratorilor ºi partenerilor
în acest spaþiu de culturã pe care îl numim Casa noastrã
- Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu.

Carmen Vãdan
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Nerva Hodoº
140 de ani de la naºterea
bibliologului ºi bibliografului român

Anul acesta se împlinesc 140 de ani de la
naºterea lui Nerva Hodoº, principalul colaborator
al bibliologului Ioan Bianu. Nãscut în Baia de Criº,
la 20 noiembrie 1869, Nerva Hodoº provine dintr-o
familie de cãrturari ºi luptãtori transilvãneni în al
cãrui mediu înaintaºii au împlântat dârzenia, iubirea
1
de neam ºi de carte, sacrificiul de sine .
Tatãl sãu, Iosif Hodoº, a fost una din
personalitãþile centrale ale vieþii politice ºi culturale
din Transilvania, numele sãu, împreunã cu cel al
lui Alexandru Papiu Ilarian, vãrul acestuia,
împletindu-se cu toate marile acþiuni ale timpului,
începând de la revoluþia din 1848, el fiind unul din
secretarii marii adunãri istorice de pe Câmpia
Libertãþii. Bunicul din partea mamei a fost protopopul
Simeon Balint, luptãtor ºi apropiat al lui Avram Iancu.
Dintre fraþi s-au remarcat scriitorii Enea Hodoº ºi
Alexandru Hodoº (Ion Gorun). Alãturi de fiii
doctorului Davila, Nerva Hodoº s-a format în
atmosfera spiritualã a casei Goleºtilor.
A plecat de tânãr în Bucureºti unde a urmat
liceul ºi Facultatea de Litere ºi Filozofie fiind
îndrumat de profesori strãluciþi precum Hasdeu ºi
Iorga. Încã din studenþie, la 1 aprilie 1891, este
angajat la Biblioteca Academiei Române în calitate
de scrietor, cum se numeau pe atunci bibliotecarii
începãtori ai acestei instituþii. în noiembrie 1891 a
fost numit ajutor de bibliotecar iar mai târziu a
devenit prim ajutor de bibliotecar. Priceperea ºi
pasiunea sa pentru ceea ce el însuºi numea acea
muncã ingratã care nu-ºi gãseºte rãsplata decât
în conºtiinþa împãcatã a celui care o
2
desãvârºeºte , l-au impus devenind ºef al
serviciului cataloagelor de imprimate la Biblioteca
3
Academiei , într-o perioadã de reorganizare a
fondurilor ºi a sistemului de evidenþã a acestora. A
desfãºurat o intensã activitate de modernizare a
vastelor colecþii ale Bibliotecii Academiei Române.
între 1904-1905 s-au realizat o serie de lucrãri de
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mari proporþii la Biblioteca Academiei: întocmirea
noilor cataloage pe fiºe de format internaþional (un
catalog alfabetic ºi altul pe materii dupã sistemul
Otto Hartwig), separarea fondului de periodice de
cel de cãrþi, aºezarea materialului în rafturi pe formate, întocmirea cataloagelor topografice pentru
4
cãrþi ºi periodice. Cabinetul de Manuscrise-Carte
Rarã al Bibliotecii Academiei Române pãstreazã o
schiþã aparþinând lui Hodoº care cuprinde reguli
privind înregistrarea cãrþilor, inventarierea acestora.
Hodoº a fãcut muncã de adevãratã pedagogie în
domeniul biblioteconomiei. Unele din instrucþiunile
sale se pot urmãri chiar în sistemul actual de
catalogare al Bibliotecii Academiei Române.
A fost preocupat de organizarea Bibliotecii
Adunãrii Deputaþilor, dorind sã ofere parlamentarilor
instrumente comparabile cu ceea ce exista pe plan
internaþional. La Cabinetul de Manuscrise-Carte
Rarã al Bibliotecii Academiei Române, se aflã copia
unei scrisori adresate directorului Bibliotecii
Parlamentului, în care Hodoº atrage atenþia asupra
necesitãþii de a se da o organizare definitivã
bibliotecii, pentru a o ridica la înãlþimea altor
biblioteci similare de pe lângã parlamentele
strãine, ceea ce se poate face fãrã de aproape,
5
nici o cheltuiealã. În opinia sa, Biblioteca Adunãrii
Deputaþilor trebuia sã fie nu numai o bibliotecã
legislativã ºi politicã, ci sã reprezinte fondul naþional,
pentru a-i determina, probabil, în acest fel pe
deputaþi, sã se apropie de cultura þãrii. Hodoº pune
problema unui fiºier tematic care sã cuprindã
bibliografia diferitelor probleme, ceea ce reprezintã
o idee înaintatã pentru acea vreme. Modelul pentru
aceastã bibliotecã l-a reprezentat Biblioteca
Reichstagului din Berlin. Activitatea lui Hodoº nu
s-a mãrginit la atât. El a alcãtuit rezumate în limba
6
francezã pentru toate legile votate de Adunare ,
destinate schimbului de documente parlamentare
cu alte þãri, fiind în acelaºi timp un instrument de
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lucru foarte util ºi pentru membrii Adunãrii.
Orizontul sãu larg ºi râvna pentru progresul
ºtiinþific în genere ºi pentru educaþia moralã ºi
7
intelectualã a poporului , îl fac sã înainteze în 1906
Ministerului Cultelor ºi Instrucþiunii Publice un
memoriu pentru crearea unui numãr de biblioteci
8
publice pe lângã ºcolile secundare din þarã. Hodoº
prezintã necesitatea ºi însemnãtatea bibliotecilor
publice, prin care înþelege nu numai biblioteci
savante, adicã cele alipite pe lângã universitãþi sau
societãþi ºtiinþifice, ci toate bibliotecile, de toate
categoriile, începând cu primele ºi pânã la
modestele cabinete de lecturã ºi depozite de cãrþi
9
(Bucherhallen) . El crede cã statul este cel care
trebuie sã aibã iniþiativa argumentându-ºi
expunerea cu exemple din Occident, unde mai întâi
iniþiativa privatã, apoi autoritatea superioarã a
statului au fãcut sacrificii mari în aceastã direcþie.
Hodoº este de pãrere cã dacã la noi în þarã
statul ar lua iniþiativa în privinþa bibliotecilor publice
ar putea atrage mai apoi ºi iniþiativa particularã în
aceastã direcþie.
Sâmburele pentru viitoarele biblioteci publice
se gãseºte în bibliotecile existente pe lângã ºcolile
noastre secundare, dintre care unele sunt în plinã
prosperitate iar altele nu aºteaptã decât un impuls
10
pentru a se desvolta.
Dupã examinarea stãrii bibliotecilor de pe lângã
ºcolile secundare, arãtând numãrul de volume pe
oraºe, provenienþa lor, Hodoº alcãtuieºte un
regulament de funcþionare al acestor biblioteci cu
referiri asupra categoriilor de utilizatori, destinaþiei
împrumutului, programului bibliotecii, conducerii ºi
personalului bibliotecii etc. Hodoº are viziunea
modernã a unei reþele de biblioteci publice,
controlate ºi dirijate de Ministerul Cultelor ºi
Instrucþiunii Publice.
Nerva Hodoº a fost unul din donatorii de seamã
ai Bibliotecii Academiei, dãruind în 1891, din partea
familiei sale, peste 600 de documente, în mare
parte originale. În activitatea sa multilateralã se
înscriu ºi cursurile de limba ºi literatura românã pe
care le-a þinut timp de doi ani la ªcoala Superioarã
de Rãzboi.
Activitatea bibliograficã a lui Nerva Hodoº
reprezintã o parte foarte valoroasã a operei sale.
Concepþia sa bibliograficã, pe care nu a expuso niciodatã în ansamblu, apare în metoda sa de
lucru, în scurte teoretizãri, în prefeþele unor lucrãri
sau în polemici, în însemnãrile rãmase manuscrise,
în propunerile pentru organizarea bibliotecilor, în
abordarea a numeroase ºi variate lucrãri de
bibliografie: Bibliografia româneascã veche (în

colaborare cu Ioan Bianu), Publicaþiunile periodice
româneºti (ziare, gazete, reviste) (în colaborare cu
Al. Sãdi Ionescu), Revista bibliograficã, prima
publicaþie de specialitate de la noi din þarã, în
notiþele bibliografice din Revista noastrã, cronicile
literare din Tribuna poporului, din Lindependance
roumaine. Opera care îi pune în evidenþã talentul
ºi pregãtirea ºtiinþificã este Bibliografia româneascã
veche. 1508-1830, în douã volume (1903- 1910),
la al treilea volum, apãrut postum (1936), el având
o importantã contribuþie. Putem stabili cu precizie
textele care au rezultat din gândirea sa prin
claritatea ºi bogãþia informaþiilor. Rolul lui Ioan Bianu
a fost mai ales de iniþiator ºi organizator, întocmirea
efectivã a bibliografiei revenindu-i în cea mai mare
parte lui Hodoº care s-a dovedit a fi foarte stãpân
pe metoda cercetãrii analitice. Nerva Hodoº ºi
Alexandru Sãdi Ionescu au publicat în 1913, o
lucrare admirabilã, mai puþin monumentalã ca
Bibliografia româneascã veche dar nu mai puþin
preþioasã prin conþinut, Publicaþiunile periodice
româneºti (ziare, gazete, reviste) cu o introducere
de Ioan Bianu. Din aceastã bibliografie nu a apãrut
decât Tomul I. Revista bibliograficã (1903-1904)
se impune ca fiind prima publicaþie bibliograficã
alcãtuitã pe baze ºtiinþifice. în introducerea primului
numãr al Revistei (ianuarie - februarie 1903),
Hodoº face o incursiune în publicistica bibliograficã
de la noi dar ºi din Europa. Tot aici precizeazã ºi
tipurile de bibliografie, arãtând cu exactitate sensul
termenilor. Revista prezintã, în ordine alfabeticã,
3541 de publicaþii, în 1903 înregistrând 1759 de
cãrþi ºi periodice iar în anul urmãtor, 1782. Pe lângã
descriere, unele cãrþi mai importante beneficiazã
de recenzii ºi dãri de seamã, purtând semnãturi
prestigioase precum cele ale lui Ilarie Chendi,
Nicolae Iorga, Ovid Densuºianu, Vasile Pârvan.
Între 1902 ºi 1907, Hodoº a publicat o serie de
11
cronici literare, dramatice ºi artistice. În
foiletoanele ziarului Lindependance roumaine a
fãcut cu succes criticã literarã. A fost preocupat ºi
de istoria tiparului românesc. Într-un articol intitulat
12
începuturile tipografiei în Þara Româneascã
dovedeºte cã nu este exclusã posibilitatea ca încã
de la începutul secolului al XVI-lea, ºi anume între
1508-1512, sã fi funcþionat o tipografie în Þara
Româneascã, fãrã a mai vorbi de anii 1545-1547,
când existenþa acesteia este pe deplin doveditã.
Hodoº a fost atras ºi de problema ortografiei
române, într-un articol apãrut în 1906, afirmã cã
deosebirea de ortografie a dezbinat multã vreme
pe români. Analizând cele douã sisteme
ortografice importante aplicate în þara noastrã, cel
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fonetic ºi cel etimologic, el susþine necesitatea
adoptãrii de cãtre toþi românii a noii ortografii a
13
Academiei Române.
Hodoº a desfãºurat ºi o intensã activitate de
editor de texte. A fost unul din primii editori ai poeziei
postume a lui Eminescu. Dupã ediþia lui Titu
Maiorescu (1884), care cuprindea, în esenþã,
poeziile lui Eminescu apãrute în Convorbiri literare,
Hodoº a publicat în 1902 volumul M. Eminescu Poezii postume (Ed. Minerva, Bucureºti). în prefaþã,
editorul menþioneazã cã poeziile sunt extrase din
manuscrisele lui Eminescu, dãruite Academiei
Române de Titu Maiorescu ºi justificã titlul dat
volumului, exprimând totodatã ºi regretul cã aceste
poezii nu au putut fi publicate de Eminescu: Leam dat numele de Poezii postume, pentru ca sã fie
bine înþeles cã s-au tipãrit dupã moartea poetului,
adicã fãrã ca el sã lefi putut revedea, pentru a le
da forma pe care el însuºi ar fi putut-o socoti
14
definitivã. Împreunã cu Ilarie Chendi, a început
pregãtirea pentru tipar a unui ciclu de Opere complete, din care a fost tipãrit numai primul volum,
Literatura popularã (1902). În 1903, Hodoº a
publicat Un fragment din Molitvenicul Diaconului
Coresi (1564), care apãruse, alãturi de alte 15
lucrãri, în volumul Prinos lui D. A. Sturdza la
împlinirea celor ºaptezeci de ani (Bucureºti, 1903).
În introducere, Hodoº face consideraþii interesante
asupra unor tipãrituri româneºti din secolul al XVIlea. Introducerea cuprinde ºi comentarii asupra
limbii ºi textului Molitvenicului.
În aceeaºi serie a editãrii de texte se înscrie ºi
Le voyage en Moldavie du Comte de Moriolles
(1809), publie avec une introduction par Nerva
Hodoº, Bucharest, 1903.
Hodoº a reeditat ºi scrierea lui Dinicu Golescu,
însemnare a cãlãtoriii mele, Constantin Radovici
din Goleºti, fãcutã în anul 1824,1825,1826 (Buda,
1826). Ediþia îngrijitã de Hodoº apare în 1910, cu
o substanþialã ºi originalã prefaþã, cuprinzând
genealogia Goleºtilor, o biografie a autorului ºi
prezentarea lucrãrii.
De numele sãu este legatã ºi elaborarea
volumelor XVI, XVII ºi XVIII din Documentele
Hurmuzaki (1912-1916). Volumul XVIII a fost tipãrit
dupã moartea sa, cu participarea lui Nicolae Iorga,
care, dupã ce Nerva Hodoº s-a îmbolnãvit, s-a oferit
sã continue pregãtirea documentelor completând
15
volumul început de acesta.
În 1913, Nerva Hodoº a publicat douã
documente (francez ºi spaniol) referitoare la Vitejiile
lui Mihai-Vodã apreciate în Apus. 1595-1599, cu o
prefaþã în versuri închinatã luptei de la Gorãslãu
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de Nicolae Iorga. În acelaºi an, Hodoº a publicat,
dupã un manuscris al fratelui sãu, Enea Hodoº,
Simeon Balint. Vieaþa ºi luptele lui în Munþii Apuseni
ai Ardealului la 1848-1849.
Multe din iniþiativele sale au fost curmate
brusc în septembrie 1913 când inteligenþa sa
sclipitoare a început sã se întunece, iar dupã
douã luni, la 9 noiembrie, s-a stins din viaþã întrun spital din Sibiu, având numai 44 de ani.
întreaga sa viaþã ºi-a dedicat-o scrisului ºi muncii
de bibliotecã. A avut o viaþã grea ºi modestã,
16
de cãrturar harnic, dezinteresat.
Nerva Hodoº este unul din fondatorii
bibliografiei ºtiinþifice româneºti. Personalitate cu
orizont larg, având preocupãri în aproape toate
compartimentele culturii umaniste, de la istorie
ºi istoriografie literarã pânã la cronica vioaie de
ziar, fie literarã, fie teatralã, cercetãtor pasionat,
cu o putere impresionantã de muncã, cãlãtor
pentru a descoperi cãrþi ºi manuscrise vechi, spirit
devotat ridicãrii societãþii noastre prin intermediul
cãrþii, Nerva Hodoº rãmâne o figurã remarcabilã
a culturii noastre.
NOTE
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Bibliografia  sursã de informare
esenþialã în procesul cunoaºterii
În perimetrul ºtiinþific al disciplinelor bibliologice
conceptele de spaþiu ºi timp se regãsesc în mod firesc,
constant, cu preponderenþã în bibliografiile universale ºi
naþionale.
Coordonatele spaþiale se reflectã în tipologia bazatã
pe criteriile taxonomice de spaþiu geografic în bibliografiile
universale, naþionale ºi locale, iar cele temporale impun
tipologia bibliografiilor curente ºi retrospective.
Marcaþi în mod permanent, inevitabil, de spaþialitatea
evoluþiilor conceptuale, dar ºi de scurgerea timpului,
asistãm uneori dezorientaþi, alteori neputincioºi la
fenomene logice, dar la care posibilitãþile noastre
profesionale sau limitele umane sunt într-o perpetuã
stare de echilibru instabil.
Indubitabil, comunicarea, receptarea ºi acumularea
informaþiilor bibliografice contribuie la circulaþia valorilor,
stabileºte punþi de legãturã între diferite culturi ºi religii
ºi determinã o conectare la memoria umanitãþii. 1
În prezent, explozia informaþionalã, privitã în primul
rând ca o acumulare de date, nu pare sã îngrijoreze
omenirea pe cât o face ajungerea rapidã la informaþia
deja produsã, regãsirea facilã a acesteia ca rod al
sistematizãrii.
Iniþial listã de cãrþi, bibliografia îºi precizeazã
identitatea modernã la sfârºitul secolului al XIX-lea, epoca
lucrãrilor erudite ºi a ideii de bibliografie universalã, marea
2
carte universalã de care vorbea Paul Otlet.
În 1895, s-a înfiinþat, la Bruxelles, Institutul
Internaþional de Bibliografie, la iniþiativa avocaþilor belgieni
Paul Otlet ºi Henri Lafontaine, institut subvenþionat de
guvernul belgian. Organism central al unei vaste federaþii,
al instituþiilor, asociaþiilor ºtiinþifice ºi al serviciilor publice,
a fost destinat ca sediu pentru redactarea unui repertoriu
pe fiºe, de tot ce a fost tipãrit din sec. al XV-lea, cu
privire la toate materiile ºi în toate þãrile, bibliografie
gânditã ca folosindu-se de clasificarea Dewey.
La acea vreme însã nu fuseserã încã elaborate
standarde pentru descrierea bibliograficã, neexistând nici
mãcar norme internaþionale în vigoare pentru uniformizarea
descrierilor bibliografice ºi a principiilor de clasificare.
În ciuda acestui impediment ca ºi a posibilitãþilor
limitate de comunicare ºi a lipsei unei evidenþe exhaustive a publicaþiilor la nivel internaþional, deºi pãrea utopic,
planul s-a concretizat prin însumarea, la Institutul
Internaþional de Bibliografie, între anii 18951900, a
17000000 de fiºe. Prin acumularea acestor milioane de
fiºe, obþinute din bibliografii ºi din cataloagele tipãrite
sau prin cumularea informaþiilor provenite din diverse

institute, reflectarea conceptului spaþial este evidentã.
Cu aceastã ocazie s-a demarat noul sistem al
clasificãrii zecimale universale, dupã ce, cu acceptul
lui Dewey, cei doi avocaþi belgieni s-au inspirat din
clasificarea acestuia. în aceeaºi perioadã, a început sã
se contureze ºi ideea stabilirii unor norme catalografice.
Un prim exemplu pentru evoluþia ideii de bibliografie
universalã receptatã în spaþiul românesc a fost
Alexandru Sadi Ionescu (1873-1926). Bibliotecar la
Biblioteca Academiei Române, acesta a întreþinut
legãturi cu Paul Otlet ºi Henri Lafontaine, realizând prima
traducere în limba românã a tabelelor zecimale
universale precum ºi mai multe bibliografii ºi contribuþii
la Repertoriul bibliografic universal, fiind un colaborator
activ la aceastã grandioasã lucrare bibliograficã.
Doar câþiva ani mai târziu, tot la noi, profesorul
Ioachim Crãciun considera ca fiind absolut necesar
sã se constituie o miºcare bibliograficã, începutul fiind
reprezentat prin realizarea unei metodologii unitare ºi
înscrierea într-un cumul de norme internaþionale a
descrierii bibliografice.
3
În 1932, el afirma cã Georg Schneider a remarcat
absenþa unei bibliografii româneºti curente dar ºi aceea
a unei bibliografii retrospective complete pe specialitãþi,
a unei biobliografii a scriitorilor români din toate timpurile
ºi nu în ultimul rând absenþa unei bibliografii de bibliografii
dupã modelul lui Petzholdt sau Stein.
De menþionat cã, pe plan internaþional, dupã 1914,
bibliografia de specialitate a cunoscut un avânt fãrã precedent. Asociaþiile savante care au creat-o în secolul al
XIX-lea au fost depãºite de abundenþa lucrãrilor ºi,
începând cu 1930 au fost înlocuite cu oficiile de
documentare de specialitate care s-au înmulþit foarte
repede în toate þãrile, au organizat servicii de informare,
au întocmit buletine de documentare ºi s-au afiliat
uniunilor naþionale ºi internaþionale de profil. 4
Subliniind observaþia lui Schneider, Ioachim Crãciun
s-a simþit dator sã precizeze faptul cã, în 1933, existau
totuºi 3 bibliografii de bibliografii româneºti pe care le
enumerã în ordinea cronologicã a apariþiei lor: Ioachim
Crãciun. Bibliografia la români. O încercare de bibliografie
a bibliografiilor româneºti. Bucureºti: Cartea Româneascã,
1928; Gheorghe Cardaº. Tratat de bibliografie. Bucureºti:
Tipografia Bucovina, 1931 (conþinând la sfârºit o listã de
bibliografii româneºti); Nicolae Georgescu- Tistu,
Bibliografia literarã românã. Bucureºti: Academia Românã,
1932 (cu o informaþie foarte bogatã). Dar nici una dintre
cele trei lucrãri nu a fost realizatã dupã modelul lui
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Petzholdt ºi Stein ºi nu cuprind bibliografiile din toate
5
specialitãþile apãrute pânã în 1933 în România.
În privinþa profesorului Nicolae Georgescu - Tistu,
acesta afirma cã, limitându-ne la bibliografie, idealul ar
fi ca în fiecare domeniu de cercetare sã existe o
publicaþie care sã þinã la curent pe cercetãtori cu
bibliografia domeniului respectiv. Mai mult: este nevoie
de stabilirea unei tehnici comune, pe cât posibil, în
bibliografie, pentru ca sã se realizeze transmiterea
uºoarã, practicã, a informaþiei ºtiinþifice de la un cerc la
altul, de la o publicaþie la alta, îndeosebi între disciplinele
vecine, fãrã de colaborarea cãrora problemele ºtiinþifice
mai dificile nu-ºi pot gãsi dezlegarea.
Polemizând cu Ioachim Crãciun în probleme de
metodologie bibliograficã, ...întrucât aceste probleme
sunt de un interes deosebit în þara noastrã, Nicolae
Georgescu - Tistu sublinia necesitatea unor procedee
generale care sã permitã comunicarea ºtiinþificã pe plan
internaþional, dar sublinia ºi obligaþia de a nu se exagera
pânã la amãnunte prea dificil de urmat ºi, în primul rând,
de a nu se desprinde de practica unitarã a activitãþii de
bibliotecã: tendinþa nu este atât sã se suprime
iniþiativele ºi particularismele naþionale, chiar personale,
cât sã se stabileascã un cod de procedee generale, cu
ajutorul cãruia sã se poatã face uºor corespondenþa
între lucrãrile bibliografice din orice parte a lumii.
Redactarea fiºei bibliografice, care urmeazã de aproape
pe aceea a fiºei din cataloagele din bibliotecã, seamãnã
mult de la þarã la þarã în pãrþile ei principale: autor, titlu,
locul ºi data apariþiei, formatul, paginaþia.
Dupã cum preciza, însã, Ioachim Crãciun,
Publicaþiile acestea ale altora ne vor interesa numai
întrucât formeazã lucrãri fundamentale ca informaþie ºi
ca manifestãri proeminente ale bibliografiei. (...)
Intenþia noastrã nu este sã stabilim o metodologie
bibliograficã specialã pentru România, contribuind astfel
la lãrgirea haosului, ºi nu vom imita nici metodologia
incertã din cutare þarã europeanã sau americanã, ci vom
încerca sã stabilim pe cât posibil, pe baza experienþelor
altora, o metodologie bibliograficã unitarã, care sã ducã,
eventual, la întocmirea unor regule bibliografice uniforme.
La nivel internaþional, drept urmare a preocupãrilor
de prelucrare uniformã a documentelor, Comitetul de
catalogare al IFLA a organizat douã conferinþe de o
însemnãtate deosebitã, concretizate în etape ale
procesului de standardizare internaþionalã: Conferinþa
internaþionalã asupra principiilor de catalogare (Paris,
1961), care a enunþat principiile ce trebuie aplicate la
alegerea ºi forma vedetelor ºi Reuniunea internaþionalã
de experþi în domeniul catalogãrii (Copenhaga, 1969),
care a examinat posibilitatea realizãrii descrierii
bibliografice internaþionale standard (ISBD) pentru
diferitele tipuri de publicaþii.9
La iniþiativa UNESCO în cooperare cu IFLA, a luat
fiinþã, în 1971, în cadrul Muzeului Britanic, Serviciul
Controlului Bibliografic Universal. În 1987, el a devenit
Controlul Bibliografic Universal ºi MARC Internaþional
(UBCIM), unul din programele fundamentale ale IFLA cu
sediul la Biblioteca Germanã din Frankfurt, ca o urmare
fireascã a dorinþei de realizare a unui control bibliografic
universal real, având în vedere ºi informatizarea
bibliotecilor, factor relevant, de altfel, pentru activitatea
bibliograficã ulterioarã. Astfel, devine o chestiune vitalã
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organizarea de structuri, sisteme ºi reþele în vederea
folosirii avantajului procesãrii automate a informaþiilor
pentru a avansa obiective naþionale ºi internaþionale.
Unul dintre cele mai importante obiective ale
Controlului Bibliografic Universal, definit într-un raport
scris de Dorothy Anderson, este promovarea unui
sistem de control ºi schimb bibliografic în toatã lumea.
Scopul sistemului este sã punã la dispoziþie cu
promptitudine datele bibliografice din toate þãrile. În
acest sens, punctul de plecare îl constituie
implementarea unui control bibliografic naþional
privind depozitarea publicaþiilor, ca pe o necesitate
legalã, ºi înfiinþarea unei agenþii bibliografice
naþionale pentru a crea, publica ºi distribui documente
cu privire la publicaþiile naþionale. Schimbul unor
asemenea înregistrãri naþionale între agenþiile
bibliografice naþionale ar fi realizat, la nivel internaþional,
prin existenþa Controlului Bibliografic Universal.
În România, spre exemplu, Biblioteca Naþionalã,
deþinãtoare a depozitului legal naþional, este ºi Agenþie
bibliograficã naþionalã.
La nivel internaþional, cele dintâi forme de bibliografie
naþionalã au fost cataloagele de biblioteci, cataloagele
de librãrii, cataloagele de tipografii, cataloagele de edituri
ºi dicþionarele. Aceste lucrãri aveau rolul de a reflecta
în conþinutul lor colecþiile de publicaþii care valorificau
patrimoniul documentar; cataloagele de librãrii sau de
edituri mai aveau ºi rolul de a oferi informaþii despre
cãrþile apãrute sau care vor apãrea.
Cele mai vechi bibliografii naþionale au fost: cea
realizatã în Marea Britanie de John Bale, în 1548,
intitulatã Illustrium majoris Britanniae scriptorum
summarium ºi, apoi, douã lucrãri franceze; cea a lui
Frederic la Croix du Maine, din 1584, apãrutã la Paris
ºi intitulatã Bibliotheque francaise, ºi cealaltã a lui A.
du Verdier, apãrutã un an mai târziu, la Lyon, purtând
acelaºi titlu. în Germania, a apãrut, în 1546 la Frankfurt
pe Main ºi în 1594 la Leipzig, lucrarea Messkataloge.
Bibliografia naþionalã se clasificã dupã criteriul
temporal în: bibliografii naþionale retrospective ºi
bibliografii naþionale curente.
Bibliografia naþionalã retrospectivã a apãrut în
momentul în care bibliografia naþionalã curentã, prin
prisma timpului, în 5, 10 sau chiar mai mulþi ani, îºi pierdea
actualitatea informaþiilor, pentru cã apãreau alte lucrãri
noi, care trebuiau incluse în noi instrumente de referinþã.
Astfel, cei care deþineau cunoºtinþe în domeniu ºi aveau
posibilitãþi de realizare a bibliografiilor naþionale au început
sã cerceteze lucrãrile apãrute cu sute de ani în urmã,
pentru a realiza bibliografii naþionale retrospective, în care
sã evidenþieze ºi sã valorifice conþinutul informaþional al
acelor lucrãri, fãcându-l astfel cunoscut, nu numai þãrii
din care proveneau, ci ºi strãinilor care erau interesaþi.
Bibliografia naþionalã retrospectivã prezintã
operele apãrute cu mult timp înaintea publicãrii
respectivei bibliografii. Ea este pãstrãtoare de bogãþii
culturale ale þãrilor care le-au produs, pãstreazã urmã
pentru continuatori 11, permite vizualizarea acelor
vremuri cu moravurile ºi obiceiurile lor.
Având mai mult un caracter de inventar,
bibliografiile naþionale retrospective au forme de
dicþionare alfabetice, signaletice, de autori ºi titluri
anonime, cronologice ºi rareori sistematice.

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

În spaþiul românesc, Planul bibliografic al lui Ioan
Bianu, întocmit în 1895, a fost conceput ca o lucrare de
proporþii uriaºe, de cercetare retrospectivã a culturii
româneºti, vizând documentele (manuscrisele, cãrþile
ºi periodicele). El nu a fost realizat în întregime. Dupã
anul 1900 au fost elaborate câteva lucrãri importante
din acest plan, cea dintâi ºi cea mai cunoscutã lucrare
fiind Bibliografia româneascã veche: 1508-1830, care a
apãrut între anii 1903-1944 ºi rãmâne opera
fundamentalã a bibliografiei româneºti ce a suscitat ºi
interesul a numeroºi cercetãtori strãini. Realizarea
parþialã a planului bibliografic al Academiei Române se
datoreazã, în primul rând, celor trei bibliografi care au
dat dovadã de o dãruire deosebitã: I. Bianu, N. Hodoº
ºi Al. Sadi Ionescu, dar ºi sprijinului moral ºi material
de care au beneficiat din partea Academiei, prin
reprezentanþii sãi: Odobescu, Haºdeu, Tocilescu,
Sturdza. Astfel, operele esenþiale din acest proiect au
apãrut între 1900-1920, dupã care întocmirea unor mari
repertorii ale bibliografiei naþionale retrospective a
12
fost reluatã abia dupã anii 1950-1960.
Bibliografia naþionalã curentã s-a realizat cu foarte
mult efort datoritã cercetãrilor care trebuiau fãcute,
pentru cã bibliograful care realiza o asemenea lucrare
trebuia sã fie la curent cu toatã producþia de carte din
vremea sa.
Pentru spaþiul românesc, dupã 1948, Biblioteca
Academiei Române ºi-a pãstrat îndatorirea de a întocmi
ºi publica în continuare bibliografia naþionalã
retrospectivã13 ce cuprinde: Bibliografia româneascã
veche: 1508-1830; Bibliografia româneascã modernã:
1831-1918 ºi Bibliografia româneascã contemporanã:
1919-1952, bibliografia naþionalã curentã fiind
încredinþatã spre elaborare Camerei Cãrþii a R.P.R., aici
elaborându-se urmãtoarele repertorii de bibliografie
naþionalã curentã: Bibliografia R.P.R. Cãrþi, Albume,
Hãrþi, Note muzicale, cu apariþie lunarã din 1952;
Bibliografia R.P.R. Articole din publicaþii periodice ºi
seriale, apãrutã din 1953; Anuarul cãrþii din Republica
Popularã Românã, 1952-1954. Din anul 1955,
Bibliografia naþionalã curentã a fost realizatã de cãtre
Biblioteca Centralã de Stat, în prezent Biblioteca
Naþionalã a României.
Dupã 1990, seriile Bibliografiei Naþionale a
României au cunoscut o evoluþie fireascã în context
internaþional, înregistrând, alãturi de alte noi serii ºi Seria
Românica în care sunt menþionate lucrãrile publicate în
strãinãtate de români sau despre aspecte privitoare la
aceºtia sau la România, indiferent de limba în care sau publicat..
Rolul bibliografiei naþionale curente, în comun
acord cu practica internaþionalã, este acela de a
identifica ºi înregistra, pe mãsura apariþiei lor, publicaþiile
editate pe teritoriul naþional, precum ºi cele apãrute în
afara graniþelor naþionale, dacã sunt semnate de autori
naþionali sau se referã la realitãþile naþionale, ori sunt
scrise în limba þãrii despre a cãrei bibliografie naþionalã
este vorba.14
Însã, bibliografia naþionalã curentã nu mai
reprezintã, în zilele noastre, singurul instrument de
referinþã pentru înregistrarea documentelor naþionale,
pentru cã existã numeroºi furnizori neoficiali de
bibliografii (bãncile de date ale editorilor, vânzãtorilor de

cãrþi, serviciile web), unele biblioteci oferind chiar servicii
bazate pe înregistrãri CIP (Library of Congres).
Demne de menþionat ºi de urmat sunt
recomandãrile Conferinþei internaþionale asupra
Serviciilor Bibliografice Naþionale, care a avut loc la
Copenhaga în perioada 2527 noiembrie 1998. Aceasta
a aprobat conceptul Controlului Bibliografic Universal ca program pe termen lung de dezvoltare a unui
sistem mondial pentru controlul ºi schimbul de informaþii
bibliografice, a subliniat necesitatea întãririi Controlului
Bibliografic Naþional ca o condiþie prealabilã pentru
Controlul Bibliografic Universal, a recunoscut
importanþa bibliografiei naþionale ca instrument major
de asigurare a unei înregistrãri complete a patrimoniului
naþional publicat ºi de realizare a unui control bibliografic
eficient, a afirmat cã bibliotecile naþionale ºi agenþiile
bibliografice naþionale pot lucra în cooperare cu alte
agenþii, dar cã responsabilitatea generalã de coordonare
ºi aplicare a standardelor trebuie sã revinã Agenþiei
Bibliografice Naþionale ºi a reafirmat valoarea depozitului
legal ca mijloc de asigurare a conservãrii patrimoniului
cultural ºi intelectual ºi a diversitãþii lingvistice, fãcândule accesibile utilizatorilor actuali ºi viitori.
Conferinþa a fãcut unele recomandãri, printre acestea
numãrându-se ºi unele cu privire la legea depozitului
legal care ar trebui sã includã tipurile de documente
existente ºi altele care pot fi dezvoltate dar ºi mãsuri
menite de a da forþã respectãrii legii. Altele au fost
referitoare la acoperirea bibliografiei naþionale,
prezentarea ºi modul de apariþie a bibliografiei naþionale,
standardele internaþionale folosite ºi au anticipat unele
probleme ce vor apãrea.
Recomandãrile cu privire la acoperirea bibliografiei
naþionale menþioneazã faptul cã aceasta trebuie sã
includã producþia naþionalã actualã ºi, unde este posibil,
sã asigure ºi acoperirea retrospectivã, iar în cazul în
care este necesarã, totuºi, o selecþie a materialului
agenþia bibliograficã naþionalã trebuie sã defineascã ºi
sã publice criteriile de selecþie, specificând în acelaºi
timp ºi faptul cã bibliografia naþionalã trebuie sã
înregistreze documentele din toate limbile ºi / sau tipurile
de alfabet în care acestea apar într-o anumitã þarã, iar
în mãsura în care este posibil, notiþele ar trebui sã fie
produse în toate limbile ºi / sau tipurile de alfabet ale
documentelor.
Aceste recomandãri fãcute þãrilor participante pentru
bibliografiile naþionale pot fi asimilate la nivel regional
pentru bibliografiile locale, acestea fiind, de fapt,
15
complementare bibliografiilor naþionale
În comparaþie cu bibliografia naþionalã,
bibliografia localã poate fi consideratã o bazã de date
pe suport tradiþional ce se subordoneazã criteriului
geografic ºi de conþinut. Ea presupune o colaborare
permanentã între biblioteca judeþeanã ºi biblioteca
naþionalã, dar ºi o stare de vigilenþã în acþiunea de
elaborare a unei bibliografii. Prin bibliografia localã nu
se realizeazã numai o evidenþã ºi valorificare a
materialelor din trecut ºi prezent, ci se stabileºte un
flux informaþional ce contureazã tendinþele culturale,
sociale, economice, politice ale zonei.
Este esenþial faptul cã bibliografia localã nu se
suprapune pe cea naþionalã ci o completeazã pe
aceasta, fiind deosebit de utilã.
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În mod firesc, se contureazã câteva concluzii.
O bibliografie naþionalã curentã trebuie sã
16
îndeplineascã anumite funcþii majore:
- sã ofere informaþii despre publicaþiile curente;
pentru cã apar tot timpul altele, Agenþia Bibliograficã
Naþionalã trebuie sã fie mereu la curent cu producþia de
documente din acea þarã, în acea limbã ºi despre acea
þarã ºi poporul ei;
- sã înregistreze producþia naþionalã de publicaþii,
sã realizeze în timp cât mai scurt posibil notiþe
bibliografice pentru ca utilizatorii sã ºtie cât mai repede
ce documente le sunt necesare;
- sã creeze un produs vandabil, prin editarea unei
lucrãri bibliografice sau realizarea unui CD-ROM sau a
unei baze de date cu înregistrãri bibliografice;
- sã ofere informaþii la zi despre producþia naþionalã
de publicaþii;
- sã serveascã drept instrument de referinþã pentru
achiziþii, pentru ca structurile infodocumentare sã-ºi
completeze fondurile sau colecþiile cu documente despre
care au aflat din bibliografia naþionalã;
- sã refoloseascã înregistrãrile din bibliografia
naþionalã în cataloage locale pentru a populariza
producþia de publicaþii a þãrii ºi pe plan internaþional;
- sã refoloseascã înregistrãrile în fondul bibliografic
comun internaþional pentru a face producþia de publicaþii
naþionale mai bine cunoscutã în strãinãtate, pentru a
da posibilitatea altor popoare sã se informeze cu mai
multã uºurinþã despre lucrãrile dintr-o altã þarã.
Bibliografia naþionalã trebuie sã respecte anumite
17
caracteristici : sã aparã cu regularitate ºi la date fixe;
sã fie asiguratã ºi garantatã de instituþii bibliotecare
de mare prestigiu; sã fie completã; sã fie prezentatã
în forme descriptiv-bibliografice ºtiinþifice.
Realizarea ei este îngreunatã ºi de apariþia
documentelor pe suporturi moderne - documente
electronice, publicate atât pe INTERNET, cât ºi pe CD
-ROM - oricine putând avea acces la acel document
doar prin conectarea la INTERNET, iar urmãrirea
documentului fiind foarte sinuoasã pentru cã existã o
multitudine de astfel de documente.
Structurate sistematic, bibliografiile naþionale curente
cuprind toate domeniile de cunoaºtere, evidenþiind nivelul
cultural al þãrii, fãcându-le mai utile ºi mai practice pentru
fiecare profesie.
Bibliografia naþionalã rãmâne principalul document
de înregistrare a producþiei publicate a unei þãri.18
în prezent, bibliografia a cunoscut o schimbare
majorã, apãrând ºi bibliografii pe suport modern, în reþele
online, cele mai utilizate suporturi pentru bibliografiile
naþionale rãmânând încã hârtia ºi CD-ROM-urile.
O bibliografie naþionalã curentã pe INTERNET
presupune ºi unele avantaje:1 - evitarea costurilor de
tipãrire ºi de expediere prin poºtã pentru versiunea tipãritã;
- menþinerea unei frecvenþe curente care
micºoreazã timpul între publicarea unui material ºi
disponibilitatea înregistrãrii bibliografice;
- arhivarea bibliografiei naþionale retrospective pe
CD - ROM;
- o cãutare mai eficientã a documentelor datoritã
regãsirii mult mai flexibile;
- creºterea eficienþei controlului bibliografic universal, înregistrãrile fiind încãrcate în format MARC sau pe
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INTERNET, dupã conversia automaticã.
Bibliografiile naþionale online au, totuºi, un
dezavantaj: ele nu pot fi pãstrate ºi conservate pe termen
lung, de aceea este important sã se pãstreze ºi sub
formã tipãritã.
Existã unele agenþii naþionale bibliografice care fac
disponibile bibliografiile naþionale online, înregistrãrile
fãcându-se în format MARC, apoi fiind trecute în formatul
web ºi încãrcate pe INTERNET: Bibliotecile Naþionale
ale Canadei, Austriei, Kenyei ºi Iranului, cea din urmã
dispunând de o bibliografie naþionalã cu o interfaþã ºi în
alfabetul latin ºi în cel persan. Biblioteca Naþionalã a
Germaniei ºi cea a Elveþiei au fãcut ºi ele încercãri ºi
chiar au realizat bibliografii naþionale online.
Marcelle Beaudiquez, de la Biblioteca Naþionalã a
Franþei, în lucrarea Perenitatea bibliografiilor electronice
naþionale în noul mediu virtual al informaþiei, pune în
discuþie posibilitatea de a aplica site-urilor web principiile
Controlului Bibliografic Universal, cu scopul de a le include în bibliografiile naþionale.
Din perspectiva autoarei, aceste site-uri sunt
elemente ale memoriei naþionale 20, aºa încât, pentru
pãstrarea acestei memorii, se impune o structurare,
pe baza funcþiilor bibliografiei naþionale.
Bazându-se pe anumite discuþii din cadrul Bibliotecii
Naþionale a Franþei, cercetãtoarea pune chiar problema unui
depozit legal Internet, susþinând cã resursele existã ºi cã
unele biblioteci au experimentat, deja, aceastã propunere.
Pentru necesitatea bibliografiilor naþionale
electronice pledeazã ºi Maja Zumer, din Slovenia, venind
cu primul exemplu de ghid pentru aceste bibliografii.
Este vorba de un program european început în 1993,
National Libraries Project on CD-ROM, care, însã, nu
mai satisface, astãzi, nevoile utilizatorilor.
Juha Nakala, reprezentantul Bibliotecii Naþionale a
Finlandei, analizeazã impactul pe care îl va avea
schimbarea formatului bibliografiilor naþionale ºi
disponibilitatea acestora exclusiv prin Internet, în
lucrarea Rolul viitor al bibliografiilor naþionale
(electronice). Autorul ia ca exemplu cazul Finlandei,
care, de la sfârºitul anului 2003, a renunþat ºi la formatul
CD-ROM pentru bibliografia naþionalã, din 2004, aceasta
rãmânând disponibilã exclusiv pe Internet.
În mod similar, Bibliografia Naþionalã a României va
fi disponibilã online începând din anul 2012.
În cadrul IFLA se vorbeºte adesea, în ultima vreme,
de o bibliografie a resurselor electronice, a site-urilor
Internet ºi chiar despre un depozit legal Internet, în timp
ce, în þãri mai puþin dezvoltate, se pune problema
alfabetizãrii. Aceastã neuniformitate evidentã nu va
duce, cu siguranþã, la înfãptuirea mult discutatului Control Bibliografic Universal.
În cazul României, de exemplu, realizarea unei
Bibliografii Naþionale Curente a Publicaþiilor Seriale sau
a unui Catalog Naþional Partajat ridicã probleme uriaºe
ºi discuþii interminabile.
Ar fi însã extrem de util dacã s-ar ajunge la aplicarea
Programului Internaþional de Utilizare Comun ã a
Resurselor Bibliografice pentru îmbunãtãþirea Accesului
la Informaþie care a fost mediatizat de IFLA ºi în
România, prin Manifestul Internet IFLA ºi prin Declaraþia
de la Glasgow privind Bibliotecile, Serviciile de Informare
ºi Libertatea Intelectualã, traduse ºi în limba românã.

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

Consider cã, în societatea informatizatã în care trãim
ºi având dreptul la informare garantat prin Constituþie,
un program internaþional prin care resursele bibliografice
sã devinã unice ºi disponibile oriunde în lume este
iminent. Pentru noi, astãzi, a avea acces la publicaþiile
din alte þãri nu mai este o simplã dorinþã, ci o necesitate,
astfel încât, în epoca tuturor posibilitãþilor, bibliotecile
se aflã, într-adevãr, la o rãscruce. Problema se pune, în
principiu, destul de simplu: viitorul serviciilor de bibliotecã
ºi de informare, ca parte sine qua non a procesului de
formare culturalã, depinde de adaptarea sau neadaptarea
acestora la noile condiþii impuse de dezvoltarea societãþii
ºi de progresul informaþional.
Convins fiind cã informaþia este ca un narcotic,
Constantin Noica demonstra concludent: sensul adânc
de informare se leagã în conºtiinþa europeanã, de
perspectiva filozoficã a lui Aristotel. 1
Dar, în evoluþia sa, informaþia, parcurgând diferite
etape, îºi îmbogãþeºte sensul, pierzând unele nuanþe
ale accepþiunii originare. Astfel, de la informare, a da
formã - care putea însemna, în latineºte ºi a închipui o
formã, a plãsmui - s-a ajuns la ideea de modelare a
sufletelor, de educare. A da formã avea ºi sensul acesta
frumos de a instrui.
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Biblioteca publicã  spaþiu
al educaþiei permenente
Biblioteca este templul învãþãrii, iar învãþãtura a eliberat
mai mulþi oameni decât toate rãzboaiele istoriei
Carl Thomas Rowan
Biblioteca, locul cu rafturi ºi cãrþi reprezintã un concept, nu un loc fizic, o activitate ºi nu o clãdire, scria
Sheldon Brook, iar Maurice Line, considera cã important
este ca circuitele comunicãrii sã funcþioneze, informaþia
sã ajungã la utilizator în locul ºi momentul potrivit....
Ne punem întrebarea: care este rolul bibliotecilor publice
în era informaþionalã, în societatea mereu în schimbare?
Este clar cã biblioteca publicã nu mai este doar
locul unde mergeam sã împrumutãm o carte, aºa cum
o ºtiam când eram elevi. Ea a evoluat foarte mult în
ultimii ani, a trebuit sã þinã pasul cu noile tehnologii
informaþionale ºi sã-ºi dezvolte noi servicii pentru a putea
atrage noi categorii de utilizatori.
Profesia de bibliotecar încet, încet, îºi recãpãtã
importanþa de altãdatã, pentru cã bibliotecarii sunt mult
mai importanþi decât colecþia de documente a instituþiei
pe care o conduc, ei fiind cei care oferã asistenþa
necesarã ºi acordã cel mai important ajutor în alegerea
corespunzãtoare a unui document din imensitatea de
documente existente.
O sarcinã a bibliotecarilor, în societatea informaþionalã,
este transmiterea de competenþe utilizatorilor sãi privind
manipularea informaþiilor. Acest lucru face referire atât la
capacitatea de utilizare a motoarele de cãutare, cât ºi la
deprinderea ºi stimularea copiilor, adolescenþilor de a citi.
Sunt deja multe biblioteci, din þarã ºi din judeþul nostru,
care oferã servicii de iniþiere în utilizarea Internetului ºi a
tehnologiei moderne, dar aceasta reprezintã decât o micã
parte din multe alte sarcini, dintre care am aminti: învãþarea
pe tot parcursul vieþii, promovarea lecturii, promovarea ºi
pãstrarea valorilor culturale.
Astãzi, când chat-ul/facebok-ul se foloseºte mai des
ca loc de întâlnire ºi comunicare între oameni, biblioteca
valoreazã enorm pentru contracararea fenomenului de
izolare. Astfel, într-o lume a comunicãrii virtuale biblioteca
devine un loc al posibilelor contacte reale dintre oameni.
Loc al schimburilor de idei, al întâlnirilor culturalliterare, biblioteca trebuie sã facã programele de
activitãþi: atractive, relaxante, distractive ºi cu un conþinut
de calitate. Bibliotecile publice trebuie sã rezolve aceste
probleme, pentru a putea face faþã schimbãrilor continue ale nevoilor societãþii.
Cea mai mare oportunitate pentru bibliotecile publice
din România a constituit-o intrarea acestora în Programul
Biblionet al cãrui obiectiv principal este - facilitarea
accesului publicului larg la informaþie, prin folosirea
Internetului ºi a echipamentelor IT din bibliotecile
publice, în mod gratuit. Astfel, a fost creatã o mare reþea
de CIP-uri - Calculatoare cu Internet pentru Public:
1475 de biblioteci publice echipate cu 6461 calculatoare
pentru acces public la Internet, dar ºi cu proiector,
imprimantã, scaner ºi echipamente de reþea, software.
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Au fost înfiinþate 41 de centre de formare în cadrul
bibliotecilor judeþene. Acestea au fost dotate cu 11
laptop-uri, imprimantã, scaner, video- proiector,
echipamente de reþea ºi software-ul corespunzãtor.
Doi bibliotecari din fiecare bibliotecã judeþeanã au
trecut printr-un proces de dezvoltare profesionalã în
domeniul instruirii adulþilor, au parcurs un curs de TOT
ºi au devenit traineri/formatori. Ei au instruit bibliotecarii
din bibliotecile locale, au þinut cursuri de formare care
sã-i ajute pe bibliotecari sã devinã experþi în adaptarea
noilor tehnologii la nevoile comunitãþilor ºi sã descopere
/ introducã noi servicii în biblioteci.
Multã lume a fost scepticã în privinþa reuºitei acestui
program. însã rezultatele s-au vãzut mai târziu, dupã ce au
fost parcurse etapele implementãrii programului. Beneficiile
nu au fost atât de evidente în cazul bibliotecilor judeþene; în
schimb, la cele locale rezultatele au depãºit aºteptãrile.
Dacã înainte de intrarea în programul Biblionet, pentru
mulþi cetãþeni nu erau disponibile beneficiile economice
ºi sociale ale accesului la Internet, acum oamenii din
comunitãþile locale pot utiliza serviciile de e-administraþie,
servicii bancare ºi de administrare on-line a afacerilor, îºi
pot cãuta un loc de muncã, informaþii din domeniul
sãnãtãþii sau pot comunica cu rudele din strãinãtate.
Tehnologia este în continuã ascensiune ºi toþi ar
trebui sã þinem pasul cu ea. Bibliotecarii dâmboviþeni
au înþeles acest lucru ºi au participat/participã cu
încântare la cursurile organizate de Centrul de formare
al Bibliotecii Judeþene Ion Heliade Rãdulescu
Dâmboviþa: curs de Tehnologia informaþiei ºi
administrarea calculatoarelor cu internet pentru public
în biblioteci ºi cursul Bazele serviciilor noi de bibliotecã.
Bibliotecarii au venit cu emoþii ºi curiozitate la cursurile
de utilizare a calculatorului, dar sunt foarte optimiºti cã vor
învãþa repede ºi se vor descurca cu noua tehnologie. O
datã instruiþi, ei vor deveni formatori pentru membrii
comunitãþii lor - îi vor iniþia în utilizarea calculatorului.
În 2012 - anul european al îmbãtrânirii active ºi al
solidaritãþii între generaþii, biblioteca publicã vorbeºte ºi
despre incluziunea digitalã a seniorilor. în acest sens
Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa a organizat cursul de
Povestiri digitale pentru seniorii din localitate. Seniorii
au învãþat sã-ºi trimitã mesaje prin poºta electronicã,
au îmbinat arta de a povesti cu instrumentele digitale ºi
multimedia, pentru a crea poveºti digitale.
Astfel, pentru a satisface nevoia utilizatorilor de a fi
on-line, bibliotecile publice devin spaþii adecvate pentru
activitãþi de învãþare pe tot parcursul vieþii.

Ileana Faur; Florina Rotaru
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Conservarea  restaurarea
colecþiilor de bibliotecã
în societatea guvernatã
de cunoaºtere
Bibliotecile din învãþãmântul superior sunt
structuri cultural - ºtiinþifice puse în serviciul
studenþilor ºi al cadrelor didactice din universitãþi.
Din aceastã categorie fac parte bibliotecile centrale
universitare care se aflã sub tutela administrativã
ºi financiarã a Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului ºi bibliotecile universitãþilor care, spre
deosebire de cele dintâi, sunt servicii de
specialitate în structura instituþiilor universitare ce
le patroneazã.
Cu un trecut încãrcat de istorie, renãscând din
propria-i cenuºã, demnã, Biblioteca Centralã
Universitarã Carol I din Bucureºti are meritul
deschiderii reale cãtre noile tehnologii ºi, nu în
ultimul rând, pe acela al promovãrii profesionale
prin sprijinirea pregãtirii biblioteconomice,
reatribuindu-i-se acesteia binemeritatul rang de
ºtiinþã.
Biblioteca Centralã Universitarã Carol I din
Bucureºti ºi-a reunit, în anul 2000, colecþiile,
dispersate anterior în trei sedii, în cadrul
Complexului B.C.U. din Piaþa Revoluþiei. Colecþiile
bibliotecii numãrã la ora actualã 700 000 cãrþi ºi
11000 titluri periodice, aceste tipuri de documente
având ponderea cea mai importantã.
Biblioteca oferã astãzi un numãr de 385 locuri
în 7 sãli de lecturã organizate pe criteriul tematic,
unde cititorul are ºi acces liber la unele documente
de referinþã grupate pe domenii.
Noua clãdire a B.C.U. a fost construitã þinându-se
seama de standardele moderne în materie de biblioteci,
folosindu-se materiale adecvate acestui scop.
Activitatea de conservare se desfãºoarã în baza
unui program modern de conservare a colecþiilor
adaptat unei biblioteci universitare ºi colecþiei
acesteia, þinând cont de ritmul evoluþiei purtãtorilor
de informaþie.
Scopul acestui program este acela de:
- a expune liniile directoare ale B.C.U. în
domeniul conservãrii colecþiilor;

- a ghida personalul bibliotecii ºi a defini
responsabilitãþile acestuia în materie de
conservare;
- a aduce la cunoºtinþa utilizatorilor bibliotecii
principiile care stau la baza unei bune conservãri
a fondului documentar al bibliotecii.
Conform IFLA, conservarea presupune
ansamblul de mãsuri care asigurã longevitatea unui
suport fizic sau a conþinutului colecþiilor.
Conceptul de conservare include prezervarea
ºi tratamentele de conservare.
Cea dintâi, prezervarea, este ansamblul de
mãsuri preventive care privesc protejarea
documentelor ºi a conþinutului lor, fãrã a le
supune vreunui tratament fizic sau chimic. Aceste
mãsuri preventive împiedicã sau întrerup
procesul de deteriorare.
În cadrul bibliotecii noastre, aceste mãsuri se
reflectã prin norme care trebuie avute în vedere la
achiziþionarea ºi prelucrarea documentelor, având
în vedere condiþiile de depozitare, condiþiile de
utilizare, crearea de documente de substituþie,
sensibilizarea personalului ºi a utilizatorilor în
probleme de prezervare ºi planul de mãsuri de
urgenþã în caz de calamitate.
Celelalte tratamente de conservare reprezintã
ansamblul de mãsuri curative care privesc
prelungirea vieþii unui document. în cadrul
bibliotecii noastre, acestea se realizeazã prin
intermediul Atelierului de legãtorie ºi a
Laboratorului de restaurare.
Punerea în practicã a strategiei de conservare
a colecþiilor Bibliotecii Centrale Universitare din
Bucureºti a presupus elaborarea unor reguli ºi
reglementãri dupã cum urmeazã:
- Reglementãri privind achiziþionarea
documentelor (din punct de vedere al cerinþelor
de prezervare). Aceste reglementãri se referã
la recepþia documentelor ºi inspecþia lor fizicã
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din punctul de vedere al nevoilor de prezervare.
Se realizeazã într-un spaþiu special amenajat,
punându-se accentul pe integritatea fizicã ºi
funcþionalã a documentelor, pentru a
preîntâmpina chiar ºi intrarea în colecþii a unor
documente
afectate
de
insecte
ºi
microorganisme papiricole.
- Reguli privind mânuirea purtãtorilor de
informaþii în cadrul procesului de prelucrare, modul
ºi mijloacele de intervenþie asupra documentelor
(ºtampilã, barcod, fir magnetic etc.)
Circulaþia documentelor între spaþiul de recepþie
ºi birourile de prelucrare se realizeazã în plan
orizontal ºi vertical astfel:
- în plan orizontal, documentele sunt
transportate folosind cãrucioare metalice special
confecþionate;
- în plan vertical, transportul documentelor se
realizeazã cu lifturi pentru cãrþi, folosind lãdiþe din
plastic adaptate formatului ºi naturii documentelor;
- ziarele ºi revistele curente se transportã în
mape special confecþionate pentru formatul fiecãrei
publicaþii.
Bibliotecarii implicaþi în activitãþile de achiziþie,
evidenþã, catalogare a documentelor au fost instruiþi
cu privire la factorii potenþiali de degradare a
documentelor ºi modalitãþile de prevenire prin
respectarea unor reguli simple de manevrare ºi
prelucrare a acestora.
Biblioteca Centralã Universitarã Carol I din
Bucureºti deþine 15 depozite care adãpostesc 850
000 volume cãrþi ºi periodice. Aceste spaþii de
depozitare au fost proiectate ºi construite în
conformitate cu cele mai noi reglementãri în
domeniul construcþiilor, astfel:
- toate depozitele au uºi metalice, pereþii sunt
acoperiþi cu un material ignifug, podeaua acoperitã
cu un material rezistent la foc ºi trape pentru fum;
- depozitele, sãlile de lecturã ºi spaþiile
destinate prelucrãrii documentelor sunt prevãzute
cu sisteme de sesizare ºi alarmare în caz de
incendiu;
- în depozite existã sisteme tip spikler de
stingere a incendiului cu apã;
- având în vedere valoarea foarte mare a
colecþiei de carte veche, depozitul care adãposteºte
aceastã colecþie este dotat cu o instalaþie cu gaz
inert pentru stingerea incendiului.
Rafturile din depozite sunt metalice, vopsite în
câmp electrostatic, cu poliþe reglabile, prevãzute
fiecare cu opritoare. Pentru o gestionare
judicioasã a spaþiului, depozitele B.C.U. sunt
organizate pe formate.
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Tot din cadrul strategiei de conservare fac parte
ºi reglementãrile atribuþiilor personalului
administrativ ºi ale bibliotecarilor din depozite cu
privire la întreþinerea curãþeniei ºi a supravegherii
microclimatului. Aceste reglementãri prevãd cine,
cum ºi cu ce se ocupã de curãþenie în spaþiile de
depozitare, lecturã ºi prelucrare.
Condiþiile ambientale ºi modalitãþile de
depozitare au o mare influenþã asupra conservãrii
documentelor. Prin urmare, controlul ambientului
ºi punerea în practicã a unor bune condiþii de
depozitare au fost cele mai importante mãsuri preventive luate pentru sãnãtatea colecþiilor
bibliotecii noastre.
Buna cunoaºtere a condiþiilor climatice existente
în clãdirea bibliotecii în cursul unui an ne-a permis:
- sã determinãm inerþia termicã a clãdirii;
- sã selectãm depozitele în funcþie de
stabilitatea climatului;
- sã gãsim soluþii eficiente pentru remedierea
deficienþelor.
Din cauza costurilor foarte mari de proiectare,
echipamente, întreþinere, B.C.U. Carol I nu are
un sistem de climatizare centralã în cele 14
depozite, acesta rãmânând un deziderat.
În spaþiile de interogare a catalogului
informatizat ºi în sãlile de lecturã, însã, existã un
sistem de climatizare centralã.
Conform legii 182 / 2000 cu privire la protejarea
patrimoniului mobil, depozitul care va adãposti
colecþia de carte rarã, veche ºi bibliofilã a fost dotat
cu un sistem de condiþionare a aerului, special
proiectat, capabil sã menþinã parametrii mediului
la valorile dorite.
Cunoaºterea condiþiilor de mediu ambiental din
depozite ºi sãli de lecturã necesitã în mod imperativ
realizarea de mãsurãtori care sã permitã
cuantificarea fenomenelor, mãsurãtori ale nivelului
iluminãrii (luxmetru), mãsurarea prezenþei
radiaþiilor UV în sursele de luminã (UV- metru),
mãsurãtori permanente ale temperaturii ºi
umiditãþii relative a aerului U.R. cu
termohigrometrul ºi termohigrograful. Se pot
adãuga ºi mãsurãtori ale poluãrii atmosferice ºi
ale nivelului de contaminare biologicã.
Bibliotecarii din sãlile de lecturã cunosc
tehnicile utilizãrii corecte a documentelor ºi
monitorizeazã activitatea cititorilor, oferind
acestora sfaturi cu privire la consultarea optimã
a purtãtorilor de informaþie. în aceleaºi spaþii sunt
afiºate, la loc vizibil, regulile care trebuie
respectate pentru a scãdea riscul deteriorãrii
colecþiilor.
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Ca o mãsurã de prevenire a sustragerii
documentelor din colecþiile noastre, cãrþile aflate
în acces liber au introdus în structura lor câte un
fir magnetic ce este sesizat de cãtre porþile
magnetice aflate la ieºirea din bibliotecã,
declanºând alarma în cazul infracþiunilor.
Fotocopierea este una dintre cele mai populare
metode de reproducere a documentelor
tradiþionale, fiind rapidã ºi relativ ieftinã.
Utilizarea copiatoarelor ridicã totuºi probleme
serioase de conservare. Folositã incorect,
fotocopierea poate cauza grave leziuni în structura
unei cãrþi sau a unui document, dar folosirea cu
atenþie a acestei metode poate ridica doar în unele
situaþii anumite probleme.
Este esenþial ca orice bibliotecã sã îºi formuleze
o politicã de controlare a fotocopierii colecþiilor, ca
parte a unei politici de conservare, deoarece
principalul obiectiv ar trebui sã fie protejarea
originalului. Pentru aceasta sunt necesare
urmãtoarele mãsuri:
- bibliotecile trebuie sã ofere utilizatorilor o
varietate de servicii de copiere, dar numai acolo
unde nu este ameninþatã conservarea
documentelor;
- trebuie folosite numai aparate prietenoase
cu documentele;
- orice refuz de fotocopiere a unor documente
trebuie argumentat foarte clar;
- instrucþiunile procesului de fotocopiere
trebuie sã se afle întotdeauna la îndemâna
utilizatorilor acestui serviciu.
Biblioteca Centralã Universitarã Carol I din
Bucureºti realizeazã, la solicitarea utilizatorilor,
servicii de copiere doar pentru anumite documente,
prin intermediul unei firme specializate.
Definirea unei politici de transfer pe alt suport
(microfilmare, digitizare) a documentelor deteriorate (periodice, manuscrise valoroase), pentru o
bunã valorificare a acestora, constituie o altã
mãsurã de prezervare a documentelor. în cadrul
B.C.U. Bucureºti s-a realizat scanarea unor
documente de micã întindere precum ºi a colecþiei
de ex-librisuri a bibliotecii. Toate acestea vor putea
fi consultate pe site-ul bibliotecii.
Pentru lucrãri de mare amploare cu privire la
digitizarea colecþiilor sunt necesare eforturi cumulate financiar ºi organizatoric ale mai multor
biblioteci în vederea achiziþionãrii unui sistem
informatic profesional precum ºi gestionarea
documentelor electronice obþinute. în þara noastrã
existã iniþiative, încã izolate, din pãcate, cu privire
la transferul unor colecþii de periodice sau

documente vechi.
Bibliotecile universitare cât ºi cele publice ar
trebui sã realizeze parteneriate cu privire la
transferul în format electronic al documentelor ce
le deþin ºi care definesc cultura românã.
Tratamentele de conservare în cadrul Bibliotecii
Centrale Universitare Carol I din Bucureºti se
realizeazã prin douã segmente distincte:
- activitatea de legãtorie curentã realizatã în
cadrul Atelierului de legãtorie care are drept scop
relegarea documentelor deteriorate de o
consultare intensã sau din cauza numeroaselor
fotocopieri. Tehnologia folositã în cadrul atelierului
de legãtorie a fost revizuitã, astfel încât documentul
relegat poate fi supus unui numãr mare de
consultãri. Materialele folosite sunt materiale cu o
rezistenþã sporitã ºi care nu induc degradãri
documentelor în timp.
Activitatea de restaurare pentru documentele
vechi, rare ºi bibliofile se realizeazã în cadrul
Laboratorului de restaurare, care a fost special
proiectat ºi amenajat în acest scop, având o
2
suprafaþã totalã funcþionalã de 71,1 m , fiind
structurat în patru încãperi cu destinaþii clar definite. în cadrul Laboratorului de restaurare îºi
desfãºoarã activitatea 4 restauratori carte veche,
document atestat de Ministerul Culturii ºi Cultelor.
Laboratorul realizeazã lucrãri de restaurare a
colecþiei de carte veche ºi rarã a Bibliotecii
Centrale Universitare din Bucureºti Carol I,
precum ºi lucrãri de restaurare pentru alte instituþii
contra cost, în urma semnãrii unor contracte cu
acestea Exigenþele conservãrii ºi necesitãþile
politicilor coerente aplicate în acest domeniu
rãmân, mai mult ca niciodatã, la ordinea zilei la
nivelul Bibliotecii Naþionale, dar nu în ultimul rând
în bibliotecile centrale universitare ºi specializate,
adesea trecute sub tãcere.
însã, pentru a mãsura utilitatea ºi limitele, este
necesar sã situãm în prealabil conservarea în
contextul funcþionãrii unei instituþii precum o
bibliotecã universitarã deþinãtoare de colecþii de
patrimoniu semnificative, fiind bine înþeles cã
fondurile curente nu trebuie sã se gãseascã a priori
excluse dintr-o politicã de conservare globalã.
Problema, de acum înainte, nu mai este doar
aceea de a conserva documentele potenþiale de
patrimoniu, acele documente susceptibile de a intra
într-o zi sau alta în sfera conservabilului, ci ºi de
a constitui patrimoniul de mâine.

Aurelian Cãtãlin Popescu
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Biblioteca Târgoviºte de la Chiºinãu.
Realizãri ºi perspective

Biblioteca Târgoviºte a fost fondatã la 31 august
1995. Actul de colaborare a fost semnat de cãtre Lidia
Kulikovski, director general al Bibliotecii Municipale B.P.
Hasdeu ºi directorul Bibliotecii Judeþene Ion Heliade
Rãdulescu, Victor Petrescu. Este amplasatã în centrul
sectorului Buiucani al municipiului Chiºinãu ºi constituie
o instituþie publicã de culturã cu profil ºtiinþific,
enciclopedic ºi informativ.
Biblioteca Târgoviºte constituie colecþii care reflectã
diversitatea intereselor culturale ºi lingvistice, întreþine ºi
educã dragostea, gustul pentru lecturã prin oferirea unui
spectru larg de titluri de documente, capodopere ale culturii
literare, naþionale ºi mondiale, contribuie la îmbunãtãþirea
educaþiei cetãþenilor, extinde varietatea de suporturi ºi formate care includ CD, DVD, audio format etc.
Principalele surse de informare despre noutãþile
editoriale sunt: editurile, librãriile, cataloagele editoriale,
saloanele ºi târgurile de carte, semnalãrile din presã,
colaborarea directã cu autorii, emisiunile culturale radio-TV, firme particulare de difuzare a cãrþii, autori
particulari, utilizatori.
Achiziþia documentelor se bazeazã pe Politica de
dezvoltare a colecþiilor, Politica de achiziþii,
Regulamentul cu privire la grupul de lucru pentru achiziþia
resurselor documentare ºi informaþionale care au scopul
de a asigura rentabilitatea, obiectivitatea, transparenþa
ºi eficienþa procedurii de achiziþie a resurselor
documentare ºi informaþionale pentru necesitãþile
comunitãþii chiºinãuiene conform criteriilor de selectare.
Biblioteca Târgoviºte asigurã o structurã optimã a
achiziþiilor de documente pe diferit suport, garantând
cererea ºi oferta intereselor de lecturã ºi studiu a
comunitãþii chiºinãuiene. în acest scop s-au luat în
consideraþie un ºir de alþi factori specifici, cum ar fi:
structura socio-profesionalã ºi de vârstã a utilizatorilor;
gradul de utilizare a serviciilor de bibliotecã; diversitatea
multiculturalã ºi lingvisticã a utilizatorilor; nevoi speciale
cum ar fi persoanele cu dizabilitãþi sau cele în vârstã;
accesul la informaþie on-line.
Pe parcursul anilor 2008-2012 la Biblioteca
Târgoviºte colecþia de documente a fost completatã
cu 12306 documente ºi 6770 titluri. Cele mai multe
publicaþii au fost achiziþionate din domeniul beletristicii.
Promovarea unui management al dezvoltãrii colecþiilor
a minimalizat numãrul cererilor neonorate. Structura
colecþiei a înregistrat modificãri neesenþiale dupã tipul
de documente. S-a extins numãrul de documente
electronice în aceastã perioadã (de la 29 pânã la 482
documente). Structura fondului de carte dupã conþinut
nu a înregistrat schimbãri semnificative (deºi ponderea
materialelor din domeniul ºtiinþelor naturii a crescut puþin,
iar cel din domeniul tehnicii ºi artei s-a micºorat).

122

Pentru toatã perioada de existenþã a Bibliotecii
colecþia se constituie astfel: total documente - 37192,
ediþii periodice - 628; documente electronice - 482; titluri
total - 22922; titluri de ediþii periodice 41; colecþie în
limba românã 34227.
Biblioteca Târgoviºte, pe parcursul a 18 ani de
existenþã, are o colaborare fructuoasã cu Biblioteca
Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu din Târgoviºte, îºi
aduce o mare contribuþie la popularizarea literaturii
române ºi universale, pune la dispoziþia publicului cititor
o bogatã colecþie de cãrþi ºi periodice. Tot în aceastã
perioadã de activitate a bibliotecii, s-a reuºit sã se
constituie o bogatã colecþie de documente (crescând
pe parcurs de la 5489 la 19998 documente) donate de
instituþiile din municipiul Târgoviºte. Fonduri
reprezentative au fost primite de la Biblioteca Universitãþii
Valahia, de la Editura Bibliotheca, ºi Centrul pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale.
Donaþiile partenerilor din municipiul Târgoviºte sunt
valoroase, cu caracter enciclopedic ºi ineditã pentru
comunitatea oraºului Chiºinãu (aproximativ 49% din
colecþia de carte ce ne aparþine este din Târgoviºte).
Avem ºi o colecþie de cãrþi cu autografe ale scriitorilor
târgoviºteni. Amintim câþiva dintre ei: Mihai Gabriel
Popescu, George Coandã, Victor Petrescu, Corin Bianu,
Mihai Stan, Alexandrina Dinu, Ion Mãrculescu, Emil
Stãnescu, Florea Turiac, Toma George Veseliu, ªtefan
Ion Ghilimescu, Grigore Grigore ºi mulþi alþii.
Biblioteca Târgoviºte furnizeazã resurse pentru a
rãspunde la necesitãþile individuale ºi de grup, la
necesitãþile de informare, dezvoltare personalã, odihnã
ºi recreare, contribuie la dezvoltarea ºi menþinerea
libertãþii intelectuale ºi sprijinã protejarea valorilor
democratice ºi a drepturilor civile universale; este
deschisã tuturor membrilor comunitãþii chiºinãuiene ºi
nu numai. Utilizatorii apeleazã la serviciile acestei
instituþii social-culturale, având diverse scopuri: instructive, educative, de cercetare, informare, recreere etc.
Chiar de la data fondãrii, Biblioteca s-a strãduit ca
produsele ºi serviciile oferite sã contribuie la dezvoltarea
ºi menþinerea libertãþii intelectuale ºi a sprijinit protejarea
valorilor democratice ºi a drepturilor civile. Ca expresie
a dinamicii vieþii sociale ºi a regândirii valorilor
comunitãþii, publicul cititor s-a diversificat, iar exigenþele
acestuia sunt complexe. Reprezentând un element al
democraþiei, Biblioteca are o politicã de acces viabilã deschisã cãtre toþi rezidenþii municipiului Chiºinãu, fãrã
diferenþã de rasã, sex, religie, naþionalitate, limbã, vârstã
ori statutul social.
Anual de serviciile ºi ofertele Bibliotecii beneficiazã
peste 4600 utilizatori activi cu o frecvenþã de 68.000.
Biblioteca prin activitatea sa de bazã, ce relevã

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

deprinderea utilizatorului la informaþii, pertinenþã corectã
ºi la subiect, se strãduie sã atragã cât mai mulþi
utilizatori. Rezultatele obþinute ne dau dreptul sã afirmãm
cã lectura rãmâne pentru chiºinãueni instrumentul
prioritar în formarea iniþialã ºi profesionalã, în modelarea
ºi formarea aptitudinilor. Sfera de cuprindere a serviciilor
prestate de bibliotecã ºi ritmul de creºtere a indicilor de
activitate, determinã contribuþia pe care instituþia noastrã
o aduce locuitorilor municipiului Chiºinãu.
Comunitatea de utilizatori se distinge prin diverse
grupuri sociale. Ponderea le revine studenþilor ºi elevilor
- grupuri ale cãror nevoi de informare sunt uºor de
identificat. Un alt motiv prin care se explicã prevalarea
acestor grupuri de utilizatori este faptul cã Biblioteca
dispune de colecþii de documente de calitate ºi oferã
beneficiarilor sãi servicii superioare.
În categoria vârstã avem în structurã utilizatori de
la preºcolari ºi pânã la vârsta a treia. O atenþie prioritarã
acordându-se adolescenþilor. Urmeazã categoria celor
de 16-25 ani. Politica Bibliotecii este orientatã spre
satisfacerea ºi sincronizarea intereselor de lecturã ºi
informaþie a utilizatorului prin prisma fluxului informaþional
modern, care înregistreazã mari cantitãþi de informaþie
pe suporturi variate.
Rolul pe care îl are lectura în viaþa oamenilor, în
formarea ºi modelarea conºtiinþei, în dezvoltarea
spiritualã, este prioritar. De aceea, studierea intereselor,
motivaþiei, opþiunilor de lecturã ale utilizatorilor au fost
componente vitale ale activitãþii noastre. Lectura rãmâne
a fi o constantã permanentã a utilizatorilor. Aceastã
afirmaþie este confirmatã de peste 174000 mii de
împrumuturi anuale. Pentru aceºtia cea mai accesibilã
ºi mai eficace sursã de informare rãmâne cartea tipãritã,
iar cea electronicã creºte treptat. Auditul lecturii ne
permite sã afirmãm cã sunt mai solicitate domenii
Literatura universalã; Literatura românã; Generalitãþi,
Critica literarã românã; Colecþia de referinþe.
Motivaþia ºi opþiunile de lecturã diferã în funcþie de
categoriile socio-profesionale ale utilizatorilor. Tineretul
studios apeleazã la diferite domenii în conform
intereselor sale. Pentru studiu utilizeazã documente
cerute de programele didactice ºi cel mai des din
domeniile: beletristicã, criticã literarã, ºtiinþe sociale.
Pentru loisir el apeleazã la documentele cu caracter de
divertisment, sportiv, turistic. Pensionarii ºi casnicile
împrumutã mai des documente din gospodãrie casnicã,
beletristicã; medicinã (în special medicina popularã),
acte normative. ªomerii consultã documente din clasa
331 - Angajarea în câmpul muncii - disponibile pe siteuri speciale. Analizând împrumutul documentelor din
punct de vedere al limbii în care sunt scrise, constatãm
cã cele în limba românã sunt mai solicitate. Accesul
liber la colecþii faciliteazã împrumutul ºi consultarea
acestora. Pentru promovarea colecþilor se organizeazã
activitãþi pentru public: expoziþii, programe culturale, se
elaboreazã materiale promoþionale.
Activitatea de cercetare este axatã pe valorificarea
personalitãþilor din sectorul Buiucani. Pe parcursul
acestor ani a fost elaboratã o biobliografie ºi s-a editat
un volum cu ocazia aniversãrii a 15 ani de la fondarea
bibliotecii: Popas în lumea cuvintelor, Larisa Ungureanu
(2012); Târgoviºte sub semnul aniversãrii: 1995-2010
(2010).
În cadrul bibliotecii s-au organizat ºi activeazã Clubul
ecologic Terra - planeta noastrã; Clubul cu tematicã
istoricã Sã ne iubim þara; Clubul temelor pentru acasã
Studiem împreunã; Clubul de lecturã ºi instruire E bine
sã ºtim; Clubul cu tematicã medicalã Sãnãtate pentru
toþi; Clubul de creaþie literar-artisticã Tinerii la bibliotecã;
Cluburile de lecturã pentru copii Micii Europeni ºi Curioºii;

Cenaclul literar La Târgoviºte. În cadrul lor au loc
colocvii, discuþii/dezbateri, lansãri ºi prezentãri de carte,
spectacole, întâlniri cu scriitorii, expoziþii de picturã.
Anual sunt susþinute programele de lecturã: Chiºinãu!
citeºte o carte; Copii Chiºinãului citesc o carte; Lecturile
verii; Ora poveºtii.
Tradiþionale sunt simpozioanele, duplex-urile
profesionale, colocviile ºi atelierele profesionale
Chiºinãu-Târgoviºte cu lansãri ºi prezentãri de carte
profesionalã, mese rotunde, cu participarea scriitorilor
din Chiºinãu ºi Târgoviºte. Anual, la bibliotecã are loc
activitatea complexã Zilele Bibliotecii ca un util schimb
de experienþã între bibliotecari, cititori, scriitori, artiºti,
editori din cele douã citadele ale istoriei ºi culturii noastre
naþionale. De fiecare datã avem în vizitã reprezentanþi ai
diferitor instituþii din judeþul Dâmboviþa: Direcþia de
Culturã, Primãria Municipiului Târgoviºte, Centrul pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Dâmboviþa, Biblioteca Universitãþii Valahia, edituri
târgoviºtene.
Colaborãm cu instituþii din comunitate ºi în special
cu cele din sectorul Buiucani: Pretura sectorului
Buiucani, Centrele comunitare pentru copii ºi tineri
Eurica, Vatra, Scânteia, Centrul SIDA, Miºcarea
Ecologicã din Moldova, Asociaþia Pro Familia, Institutul
de Integrare Europeanã ªi ªtiinþe Politice a AªM,
Institutul de Cercetãri Enciclopedice a AªM, Institutul
de Biologie a AªM, Muzeul Naþional de Etnografie ºi
Istorie Naturalã, Biserica Sf. Petru ºi Pavel.
Cenaclul literar La Târgoviºte atrage mai ales
profesioniºti din domeniile culturii ºi nu numai: Uniunea
Scriitorilor din Moldova; Uniunea Cineaºtilor din Moldova;
Uniunea Teatralã din Moldova; Uniunea Jurnaliºtilor din
Moldova; Uniunea Epigramiºtilor din Moldova.
Din anul 2011 Cenaclul literarLa Târgoviºte condus
de scriitorul Ion Cuzuioc activeazã în parteneriat cu
Cenaclul literar Ideal de la Biblioteca Naþionalã, condus
de scriitorul Vasile Cãpãþânã, unde se organizeazã
lansãri ºi prezentãri de carte, seri de creaþie, aniversãri
ale scriitorilor ºi altor personalitãþi, fiind monitorizate prin
articole în ziarul Literatura ºi Arta. Realizarea unor
asemenea activitãþi în comun au scopul de a promova
acþiunile culturale, astfel ca sã contribuie la formarea,
educarea ºi dezvoltarea comunitãþii chiºinãuiene ºi a
societãþii noastre pentru viitor.
În perioada anilor 2008-2012 Biblioteca Târgoviºte
ºi-a creat un blog ºi s-a înregistrat pe reþelele de
socializare Facebook ºi Youtube. Analizând statistica
accesãrilor blogului Filiala Târgoviºte, pagina WEB a
filialei Târgoviºte, Facebook, Youtube am fost vizitaþi
virtual de 15599 ori. Blogul Filiala Târgoviºte a fost
accesat de utilizatori, acumulând 11289 vizualizãri cu
302 postãri a activitãþilor organizate.
În acest an a fost completatã pagina WEB a filialei
Târgoviºte la urmãtoarele rubrici: informaþii despre echipa
filialei, prioritãþile anului, publicaþiile filialei, informaþii,
structura, servicii oferite de bibliotecã, colecþiile,
parteneriat, diversitate culturalã, feed-back, adrese utile.
Timp de peste 18 ani Biblioteca Târgoviºte a
funcþionat ca un centru cultural, informativ ºi educativ
pentru utilizatorii cartierului Buiucani din municipiul
Chiºinãu. A oferit beneficiarilor acces liber la informare,
studiu, documentare, fãrã restricþii de sex, vârstã, limbã
promovând valorile naþionale ºi universale. Vom depune
eforturi sporite pentru a onora aceastã misiune nobilã
ºi utilã comunitãþii.

Ludmila Gajos
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Biblioteca ºi ºcoala

Biblioteca Judeþeanã I.H. Rãdulescu Dâmboviþa a
desfãºurat de-a lungul timpului numeroase activitãþi ce
vin în întâmpinarea nevoilor culturale ºi spirituale ale
comunitãþii dâmboviþene, adresându-se tuturor
categoriilor de vârstã. Aceste activitãþi s-au desfãºurat
atât în cadrul instituþiei, cât ºi în teren.
La începutul fiecãrui an ºcolar instituþiile de
învãþãmânt solicitã ajutorul Bibliotecii Judeþene pentru
activitãþile pe care urmeazã sã le desfãºoare pe parcursul
anului. în prezent, bibliotecarii nu mai sunt doar simplii
ºoricei de bibliotecã cu misiunea precisã de a da ºi
de a primi cartea, ci au devenit adevãraþi oratori, capabili
sã susþinã activitãþi cu sute de persoane, sunt tot mai
informaþi în toate domeniile solicitate, aducând material
atât pe suport de hârtie cât ºi pe suport electronic, cãci
tehnica modernã a pãtruns ºi în sanctuarul cãrþii.
Recunoaºteþi povestea, recunoaºteþi personajul
este una dintre activitãþile desfãºurate în cadrul
programului ªcoala altfel. Sã ºtii mai multe, sã fii mai
bun, program implementat la nivel naþional, care a
debutat în anul 2012, în perioada 2 - 6 aprilie. S-a
menþinut cu succes pe parcursul timpului ºi a iniþiat
acþiuni multiple pentru toate categoriile de vârstã.
Activitatea Recunoaºteþi povestea, recunoaºteþi
personajul a avut mult succes pentru preºcolari ºi chiar
ºcolarii mai mici, s-a desfãºurat la sediul bibliotecii,
în sala de conferinþe, unde copiii s-au simþit în largul
lor ºi au participat cu entuziasm. Felul cum bibliotecarul
responsabil cu aceastã activitate a ºtiut sã-i atragã în
caruselul poveºtilor a fost remarcat ºi apreciat de
profesorii însoþitori. S-a folosit cu acest prilej material
pe suport video, cu imagini viu colorate. înscrierile
pentru participare s-au fãcut cu programãri, ajungânduse totuºi la 100 de copii pe serie. Activitatea a fost
evidenþiatã ºi în mass-media.
O altã activitate de succes susþinutã de Biblioteca
Judeþeanã, de data aceasta solicitatã în calitate de
partener de cãtre Biblioteca orãºeneascã ,,Gh. N.
Costescu, a fost Educaþie Juridicã cu ºi despre Tineri
desfãºuratã în data de 09.04.2014. Pentru cã a fost o
activitate de amploare la care au participat elevii ªcolii
Gimnaziale Mihai Viteazul - Pucioasa, clasele a VII-a
ºi a VIII-a, s-a þinut la Centrul Cultural al oraºului
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Pucioasa. Alte persoane invitate au fost: D-na Catanã
Elena de la Serviciul de Evidenþã a Persoanelor Pucioasa
ºi Dl. Maier Ion, Col. în rezervã, ªef al Poliþiei Comunitare
Pucioasa. Activitatea a fost interactivã, elevii având diverse intervenþii, necesare pentru înþelegerea anumitor
aspecte prezentate. Au fãcut cunoºtinþã cu tipurile de
documente de identitate utilizate de cetãþenii români ºi
au aflat cum trebuie sã se comporte în cadrul ºcolii ºi în
societate, respectând legile þãrii. Alãturi de aceste
informaþii, reprezentantul bibliotecii a prezentat Medierea
ca modalitate de rezolvare a conflictelor. Aceastã nouã
formã de rezolvare a conflictelor, nou implementatã în
spaþiul juridic românesc, a stârnit uimire ºi interes,
atât din partea elevilor cât ºi din partea cadrelor
didactice prezente la eveniment. A fost distribuit de
cãtre Consiliul de Mediere România material de
specialitate pentru informare aprofundatã. La activitate
au fost prezenþi 135 de elevi.
Anul acesta, biblioteca judeþeanã a considerat cã
este nevoie de o variaþie, pentru ca interesul sã rãmânã
acelaºi. în acest scop, pentru a se adresa mai multor
categorii de vârstã, s-a trecut la o variantã mai
avansatã a activitãþii Recunoaºteþi povestea,
recunoaºteþi personajul ºi anume Carte versus film.
Aceastã nouã activitate a urmãrit sã verifice
cunoºtinþele elevilor mai mari, pe baza programei
ºcolare. Verificarea s-a fãcut utilizând fragmente din
filme celebre: Saltimbancii, care are la bazã volumul
Fram ursul polar al lui Cezar Petrescu, Dumbrava
minunatã dupã lucrarea cu acelaºi titlu a lui Mihail
Sadoveanu, Toate pânzele sus, film cu acelaºi titlu
ca ºi romanul lui Radu Tudoran, Neamul ªoimãreºtilor
ºi Fraþii Jderi - romanele lui Sadoveanu etc.
Interesul a fost la fel de mare ca ºi în cazul
desenelor, elevii participând cu interes. Obiectivul
urmãrit a fost atins din nou. Profesionalismul
oamenilor de bibliotecã a fost clar ºi de necontestat.
Probabil cã anul ce urmeazã Biblioteca Judeþeanã va
avea alte activitãþi, la fel de bine pregãtite ºi aceeaºi
oameni devotaþi.

Alina Cojanu
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Secþia periodice-legislaþie
Elena Vãcãrescu
a bibliotecii judeþene
I. H. Rãdulescu Dâmboviþa
Una dintre secþiile cu un profil aparte din cadrul
Bibliotecii Judeþene Ion Heliade Rãdulescu
Dâmboviþa este secþia Periodice. Situatã la etajul
întâi al bibliotecii, Secþia Periodice deþinea la
începutul anului 2015 un numãr de 17550 u.b pe
diferite suporturi, care pot fi oferite celor interesaþi,
de la tradiþionalele documente pe hârtie pânã la
cele electronice, în limba românã, francezã,
englezã, rusã º.a., începând cu anul 1968 ºi pânã
în prezent. Anual achiziþionãm mai mult de 35 de
titluri de reviste ºi ziare din domeniile ºtiinþelor
economice, juridice ºi socio-umane, învãþãmânt,
educaþie, ºtiinþe reale, culturã, sãnãtate etc.
Periodicele din aceastã bibliotecã au parcurs
drumul sinuos de la înregistrarea în cataloagele
pe fiºe scrise de mânã sau de maºinã, pentru a
ajunge astãzi la catalogul on-line. Necesitãþile de
prelucrare modernã au determinat în timp,
constituirea serviciului Periodice, când s-a trecut
la prelucrarea profesionistã a acestora: inventariere
sistematicã, cotarea pe formate, catalogarea în
sistem informatizat (programul ISIS, TINLIB, Liberty
5), legarea în volume etc.
Publicaþiile periodice reprezintã o importantã
sursã de informare ºi documentare pentru toate
categoriile de utilizatori. Ele conþin, în general,
informaþia cea mai nouã dintr-un domeniu ºi sunt
foarte utile mai ales comunitãþii ºtiinþifice ºi au
pe lângã rolul de a disemina informaþiile pentru
publicul larg, de prezentare a progresului
economico-ºtiinþific al societãþii precum ºi rolul
de a oferi date ºi informaþii actuale, atractive
pentru cititori. Noutatea este datã de frecvenþa
actualizãrii informaþiilor.
Indiferent cã solicitarea vine din necesitatea de
studiu sau cercetare, de calificare sau perfecþionare
profesionalã, de pregãtire ºcolarã sau din alte
preocupãri, am constatat cã, în ultima perioadã,
au început sã fie consultate destul de des ziare ºi
reviste vechi (perioada anilor 1970-1980) ºi

amintesc aici câteva titluri: România liberã, Scânteia
tineretului, Gazeta sporturilor, România literarã,
Contemporanul, Cutezãtorii, ªoimii patriei ºi lista
ar putea continua.
Am observat, de asemenea, în ultima perioadã
o oarecare creºtere a numãrului de cititori adulþi ai
Secþiei periodice, datoritã schimbãrilor
socioeconomice apãrute, care au modificat
oarecum sfera interesului de lecturã a acestora.
Solicitãrile efective aratã cã cei mai mulþi cititori au
împrumutat pânã la sfârºitului anului 2014, pentru
studiu la salã, 1105 publicaþii periodice, 2339 u.b
din domeniul Generalitãþi; 2069 - ªtiinþe Sociale;
1554 - Economie. ªtiinþe Economice; iar cei mai
mulþi, 2610 - Drept. Jurisprudenþã. Legislaþie.
Biblioteca, prin gratuitatea serviciilor sale,
atrage cititorii cu venituri mici, dornici de a citi.
Utilizatorii cu pregãtire superioarã solicitã Serviciul
Periodice numai în situaþii speciale: grade, doctorate, concursuri etc.
Lectura adultului, ca lecturã degajatã de
constrângeri, este deseori asociatã petrecerii
timpului liber. Mai puþini sunt cititorii care citesc din
raþiuni profesionale, ca ºi cei care îºi eºaloneazã
motivat lecturile.
Biblioteca publicã, fiind instituþia care
polarizeazã o multitudine de interese intelectuale
ale diverselor structuri ale colectivitãþii, datoritã
colecþiilor sale ºi mai ales a caracterului enciclopedic
al acestora, are obligaþia educãrii cititorilor pentru
informare, pentru folosirea corectã a informaþiei,
în mod eficient. Capacitatea secþiei de a atrage ºi
de a-ºi forma cititori fideli se poate realiza numai
prin calitatea serviciilor oferite. Cunoaºterea ºi
satisfacerea cerinþelor acestora trebuie sã ne
preocupe în mod deosebit, în vederea realizãrii
funcþiei sociale ºi culturale a bibliotecii.

Cristina Papoe
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Cartea  obiect de patrimoniu sau
destin al bibliotecii secolului XXI
Cartea este o comoarã mai scumpã
decât toate comorile pãmânteºti, cãci comoara
aceasta înfrumuseþeazã sufletul omului
Psaltirea slavonã
Pornind de la acest citat ne întrebãm din ce în ce
mai des care este rostul cãrþii astãzi în orizontul cultural al omenirii. Recunoaºtem, ce-i drept, o mare parte
dintre noi iubim textul citit din cãrþi, ne place sã vorbim
ºi sã împãrtãºim ºi altora plãcerea noastrã, gândind
cã doar aºa ne putem debarasa din când în când de
firescul cotidian. Astãzi, când totul în jur abundã de
informaþii stocate electronic, poate Biblioteca prin rostul
sãu firesc - Cartea, sã se ridice ºi sã-ºi croiascã drum
spre mintea ºi inima cititorului? De-a lungul timpului,
milioane de oameni au fost fascinaþi de mirajul cãrþilor.
O carte este înainte de toate o operã gânditã ºi muncitã
de minþi sclipitoare ºi de multe ori neînþelese la timpul
potrivit. Cartea este cititã ºi înþeleasã de persoanele
care recunosc cu sinceritate cã textul tipãrit le alungã
starea de angoasã, îi transpune într-o stare de
meditaþie, consolidându-le mintea cu informaþii
folositoare. Dacã sunt citite cum se cuvine, cãrþile
vorbesc fãrã ocoliºuri despre viaþa altora, dar ºi despre
a noastrã. În ziua de azi este un privilegiu sã scrii cãrþi
(care sã fie citite) ºi este o onoare sã fii cititorul unei
cãrþi. Citeºte ºi fã ce vrei! - sunã legea fundamentalã a
lecturii. Citeºte pentru a-þi deºtepta mintea cu ideile,
teoriile, cugetãrile ºi operele marilor personalitãþi ale
culturii universale. Lectura poate fi perceputã ca un
act de mântuire într-o lume pângãritã de nepãsarea
tot mai apãsãtoare faþã de cultura scrisã. Cãrþile pot fi
asemãnate cu cei mai credincioºi amici ai sufletului,
care ne sprijinã în singurãtate, ne ajutã sã uitãm
asprimea oamenilor ºi a lucrurilor, ne potolesc patimile
ºi grijile ºi adorm în noi plictiseala(Jeremy Collier).
Drumul parcurs prin marea istorie a culturii se face
doar cu o carte mânã. Tot ceea ce este omenesc ºi
firesc se gãseºte doar în cãrþi - înþelepciunea, tristeþea,
bucuria, adevãrul vieþii de zi cu zi. Cãrþile te provoacã
sã gândeºti deschizându-þi calea spre experienþe
sufleteºti pe care nici nu bãnuiai cã le poþi avea. Din
cele mai vechi timpuri, cartea i-a scos pe oameni din
negura ignoranþei. Relaþia oamenilor cu cartea are o
istorie îndelungatã. Lectura a fost ºi va rãmâne o
activitate de îmbogãþire cognitivã ºi spiritualã. Fiecare
întâlnire dintre om ºi carte necesitã o pregãtire
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prealabilã. Cititorul va cãuta locul ºi timpul potrivit
pentru a gusta pe deplin un text literar, renunþând pentru
o clipã la problemele sale lumeºti, pentru a explora
lumea interioarã a celui care scrie sau a celui despre
care scrie. Atunci când citim realizãm un act al lecturii
irepetabil ºi profund cultural. Lectura se produce prin
intermediul unor canale de receptare speciale, ºlefuite
în timp, prin educaþie ºi prin parcurgerea permanentã
a paginilor unor cãrþi. În urma unor procese de lecturã
consecventã ºi selectivã se aºeazã valorile literare,
se remarcã operele scrise, care au atins nivelul
desãvârºirii artistice sau intelectuale. Nefiind un act
gratuit, lectura produce îmbogãþirea sinelui cu o nouã
cunoaºtere, cu o modalitate absolut nouã, de receptare
a lumii interioare ºi exterioare. Chiar dacã trãim într-o
lume puternic informatizatã suntem datori sã ne
întrebãm cât instinct literar a mai rãmas în noi? Ne
întrebãm în ce mãsurã mai sunt cãrþile personajele
principale ale universului bibliotecãresc? Cu toate
acestea, pledez pentru faptul cã o lecturã adevãratã
înseamnã existenþa bibliotecilor - lãcaºe de culturã unice
prin vechimea ºi trãinicia lor, unde rãsfoirea cãrþilor se
realizeazã în liniºte ca într-o tainã doar de cititori ºtiutã.
O bibliotecã - scrie Lubblock - este un þinut vrãjit, un
palat cu desfãtãri, un adãpost în care te poþi adãposti
împotriva furtunilor. Oricine va avea cheia de aur care
deschide uºa tãcutã a bibliotecilor, va gãsi în ele
încurajare ºi mângâiere, odihnã ºi fericire. Bibliotecile
au fost ºi vor rãmâne instituþii cu uºile permanent
deschise. Cartea nu este doar obiectul primordial din
cadrul unei biblioteci, ci reprezintã destinul de neclintit al
ei. Un destin care i-a guvernat trecutul ºi care îi influenþeazã
permanent prezentul. Biblioteca prin intermediul cãrþii a
produs ºi va continua sã producã noi universuri având ca
principalã misiune permanenta revigorare a interesului
cititorului pentru carte ºi lecturã. În ceea ce priveºte atât
prezentul cât ºi viitorul, totul depinde numai de noi, de
obligaþia ºi nevoia de a permite cãrþilor sã-ºi manifeste
eficienþa contribuind la opera culturalã a umanitãþii.

Daniela Iordache
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Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
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Biblioteca vie  o ºansã
sã cunoºti ºi sã te cunoºti
Un strãin este un prieten pe care încã nu-l cunoºti
Acest
slogan
antirasist este unul
foarte simplu dar ºi foarte
complex. Aduce în
atenþie dialogul cu cei pe
care îi considerãm
strãini. Suntem pregãtiþi sau nu sã vorbim cu lejeritate
ºi sinceritate în faþa necunoscutului?
Biblioteca Vie propune oportunitatea de a discuta
la nivel personal cu cineva considerat strãin, într-un
mod structurat, protejat, fãrã angajamente, însã într-un
timp limitat. Funcþioneazã ca o bibliotecã obiºnuitã: îþi
întocmeºti un permis de intrare ºi pãºeºti într-un spaþiu
cald, primitor unde te întâmpinã cu un zâmbet încurajator
bibliotecari, ce-þi pun la dispoziþie un catalog cu cãrþi,
cãrþi pe care tu alegi sã le rãsfoieºti.
Trebuie sã laºi la uºã prejudecãþile, stereotipurile ºi
sã accepþi sã intri într-un dialog sincer cu cartea aleasã
sau recomandatã.
Cu ce vine nou aceastã metodã non-formalã
Biblioteca Vie?
Simplul fapt cã pe rafturi gãseºti oameni... cãrþile
sunt de fapt oameni...oameni simpli, deschiºi, motivaþi
poate sã-þi împãrtãºeascã din experienþa lor plãcutã sau
mai puþin plãcutã.
Aceºti oameni pot reprezenta grupuri care se
confruntã sau se pot confrunta cu prejudecãþi, stereotipuri
(de gen, vârstã, educaþie, meserie, etnie, religie, rasã
etc) ºi care au fost sau ar putea fi victime ale discriminãrii
sau excluderii sociale. Dar pot fi ºi oameni cu poveºti
din care cititorul sã descopere o experienþã unicã de
învãþare în domeniul diversitãþii.
Cãrþile au titluri diferite ºi atractive: ºomer, corporatist,
blondã, musulman, deþinut, pensionar, poliþist, vegetarian,
plângãcioasã, barman, studentã însãrcinatã, timid, blogger,
homosexual/ lesbianã, psiholog, fost deþinut, imigrant, artist, asistent medical în penitenciar etc.
Din aceste cãrþi poþi descoperi lucruri ºtiute sau
neºtiute, poþi vedea lumea, fie ºi pentru puþin timp, cu
alþi ochi, te poþi descoperi pe tine, altfel de cum te ºtiai
ºi chiar poþi sã-þi doreºti sã spui propria poveste. Poþi
afla cã viaþa e compusã din poveºtile noastre, ale tuturor,
ºi cã de noi depinde dacã le facem cunoscute sau nu.
De fapt acesta este rolul organizãrii ºi promovãrii unui
astfel de eveniment: înþelegerea respectului pentru drepturile
omului ºi demnitatea umanã, acceptarea diversitãþii în toate
formele ei, stimularea dialogului între oameni.
Am avut ocazia sã particip la astfel de programe de
educaþie non-formalã de douã ori, fiind atât carte cât ºi
cititor. Experienþa este unicã!
Titlul cãrþii asumate s-a numit PLÂNGÃCIOASA
- pentru cã m-am luptat cu aceastã titulaturã toatã
copilãria mea. M-a afectat în relaþiile cu cei din jur, mai
ales la ºcoalã, aceastã etichetã, pusã de alþii, dar m-a
ºi mobilizat sã-mi susþin punctele de vedere (fie ºi cu
lacrimi pe obraz) ºi m-a fãcut sã înþeleg cã a fi sensibil
nu este chiar un defect sau o slãbiciune, ci un sentiment nobil pe care puþini îl trãiesc în zilele noastre.

Pentru a intra în rolul de carte trebuie sã fii autentic,
sã fii însuþi, cinstit ºi deschis, sã vorbeºti dar sã ºi asculþi.
Nu trebuie sã inventezi roluri sau caracteristici, pentru
cã cititorul îºi va da seama ºi tu îþi vei pierde credibilitatea.
În data de 26 iunie 2015, Penitenciarul Mãrgineni a
organizat la Biblioteca Judeþeanã I. H. Rãdulescu
Dâmboviþa, evenimentul Biblioteca Vie sub sloganul Citeºte,
cunoaºte ºi judecã singur - citeºte, nu pune etichete!,
eveniment la care am participat în calitate de cititor ºi am
împrumutat cartea ASISTENT MEDICAL ÎN
PENITENCIAR. Am citit 40 de minute (timp alocat pentru
lecturarea unei cãrþi) ºi tot au rãmas lucruri nespuse. Oricine
ºtie ce este un asistent medical ºi cu ce se ocupã, dar numi închipuiam cu ce se poate confrunta un asistent medical care lucreazã într-un penitenciar: o clientelã lipsitã de
cultura igienei de viaþã, care provine, de regulã, din medii
subculturale ºi marginale, ceea ce poate determina o
expunere periculoasã la diferite boli transmisibile ºi nu numai,
dar ºi la diferite efecte ale violenþei.
Însã, cu respect, cu impunere a limitelor, cu
sinceritate ºi încredere poþi face aceastã meserie 40 de
ani în acelaºi loc.
De aceea cred cã trebuie sã reflectãm fiecare la propriile
prejudecãþi. Le avem ºi ne este greu sã le recunoaºtem în
anumite contexte sau poate uneori nu le identificãm.
Participarea la un astfel de eveniment - Biblioteca
Vie - este benefic pentru toþi: aflãm lucruri noi ºi
interesante, povestim deschis despre experienþe proprii,
înþelegem cã nu trebuie sã ne grãbim sã punem etichete
ºi acceptãm diversitatea. Diferenþele dintre oameni
trebuie valorificate ca resurse.
Mai trebuie înþelese unele aspecte ce þin de aceastã
metodã creativã ºi inovatoare, metodã care a prins
oriunde a fost organizatã: biblioteca vie nu trebuie sã
reprezinte un spaþiu de expunere pentru oameni celebri
ºi meserii celebre, pentru cã scopul organizãrii ei nu
este de a promova anumite meserii sau a ghida tinerii
spre anumite cariere. Cãrþile nu se plãtesc, serviciile
fiind gratuite într-o bibliotecã vie, iar intrarea este liberã.
De asemenea, nu se pun întrebãri indecente cãrþilor, nu
se acceptã un limbaj nepotrivit sau atitudini ostile.
Cãrþile trebuie sã fie persoane stabile, din punct de
vedere emoþional, echilibrate ºi capabile sã comunice cu
o diversitate de cititori, cu personalitãþi ºi interese diferite.
În cadrul unei biblioteci, cãrþile nu doar vorbesc, ci
rãspund la întrebãri, ele însele putând pune întrebãri astfel
încât experienþa de învãþare sã se producã în ambele sensuri.
Biblioteca Vie nu este un exerciþiu de relaþii publice
care cautã titluri spectaculoase, nu este o expoziþie de
exponate rare ºi mai ales nu este o agenþie de recrutare
pentru oameni celebri. Biblioteca Vie este un instrument de dialog care aduce oamenii mai aproape unul
de celãlalt pentru a promova respectul pentru demnitatea
umanã ºi identitatea fiecãruia. (Ronni Abergel)

Claudia Chebac

Articol publicat în nr. 2/2015

127

CURIER  Revistã de culturã si bibliologie
 Nr. 2(50), 2019
,

Creativitatea ºi inovaþia puse
în slujba bibliotecii judeþene
prin proiectul Ineli-Balkans

Inovaþia este cuvântul de ordine în bibliotecile
moderne. Biblioteca nu mai trebuie privitã doar ca un
loc de unde se pot împrumuta cãrþi. Pentru a atrage
cât mai mulþi utilizatori, instituþia trebuie sã ofere
cetãþenilor servicii ºi atracþii noi în permanenþã, dar ºi
sã investeascã în pregãtirea oamenilor care oferã
aceste servicii. Este imperios necesar ca bibliotecarii
moderni sã fie cât mai bine pregãtiþi, gata oricând sã
vinã în sprijinul utilizatorilor de toate vârstele ºi din toate
categoriile socio-profesionale, oricare ar fi serviciul pe
care doresc sã-l acceseze.
Este ºtiut faptul cã în unele þãri europene nu se
acordã importanþa necesarã bibliotecilor ºi aici nu se
investesc suficiente resurse. Problema este sesizabilã
în special în statele balcanice, mai slab dezvoltate sau
care nu fac parte din Uniunea Europeanã. Pentru a
sprijini dezvoltarea acestor biblioteci, organizaþia Future
Library a creat, cu sprijinul financiar al Fundaþiei
Bill&Melinda Gates un program ambiþios denumit INELIBalkans (International Network of Emerging Library Innovators in the Balkans Region), destinat bibliotecilor
din þãrile Peninsulei Balcanice.
Programul îºi propune sã dezvolte o reþea
internaþionalã de bibliotecari inovatori provenind din
biblioteci din 11 þãri europene în scopul cooperãrii, al
schimbului de idei inovative ºi o platformã de tip e-learning
pentru dobândirea cunoºtinþelor necesare punerii în
practicã a acestor idei. Beneficiari ai programului sunt
bibliotecari selectaþi din 11 þãri: Albania, Bosnia &
Herzegovina, Bulgaria, Croaþia, Macedonia, Grecia,
Kosovo, Muntenegru, România, Serbia ºi Slovenia.
Scopul Reþelei Internaþionale de Bibliotecari
Inovatori în Balcani (INELI-Balkans) este dezvoltarea
capacitãþii bibliotecilor din þãrile menþionate de a
implementa proiecte prin care locul lor de muncã sã
devinã un loc unde oameni de toate vârstele gãsesc
informaþiile de care au nevoie ºi unde pot participa la
evenimente deosebite.
Programul are drept obiective principale dezvoltarea
abilitãþilor de leadership ale bibliotecarilor reprezentanþi
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ai celor 11 þãri, dezvoltarea unor noi servicii în bibliotecã
ºi dezvoltarea reþelei de inovatori care sã punã în aplicare
cele învãþate în þara de origine. Fiecare dintre cele 11
þãri are câþiva reprezentanþi de seamã selectaþi în urma
unui apel naþional fãcut public în primãvara anului 2015.
Judeþul Dâmboviþa este reprezentat de Vlãduþ
Andreescu, metodist al Bibliotecii Judeþene Ion Heliade
Rãdulescu Târgoviºte.
Programul de formare se desfãºoarã în perioada
2015-2017. Inovatorii se vor reuni în cadrul a trei sesiuni
de formare desfãºurate în Grecia ºi Bulgaria ºi vor
participa la o perioadã de training online pentru a-ºi
dezvolta aptitudinile, abilitãþile ºi cunoºtinþele din
domeniul managementului de proiect ºi pentru a discuta
asupra ideilor pe care le pot pune în practicã împreunã.
Fiecare întâlnire înseamnã ºi schimburi de experienþã
ºi vizite la biblioteci importante care au implementat
proiecte de succes. Prima reuniune a grupului a avut
loc în perioada 26-29 noiembrie 2015 la Thessaloniki în
Grecia. Cu aceastã ocazie, participanþii s-au cunoscut
ºi au împãrtãºit cu colegii ideile pe care le au pentru
dezvoltarea de noi servicii, ce ar dori ei sã aducã nou în
bibliotecile pe care le reprezintã. Aceste idei vor fi
dezvoltate în cadrul trainingului online care a început în
luna decembrie ºi va dura pânã la sfârºitul lunii iunie
2016. Urmãtoarea reuniune a reþelei va fi organizatã
pentru a analiza impactul proiectului, atât la nivel local,
cât ºi la nivel naþional ºi internaþional ºi avea loc în
noiembrie 2016 în Bulgaria. Concluziile vor fi prezentate
în cadrul întâlnirii de final organizatã în Grecia în
noiembrie 2017.
La nivel local, finalitatea programului va fi
implementarea unui serviciu nou în Biblioteca Judeþeanã
Ion Heliade Rãdulescu. INELI-Balkans va aduce însã
oportunitãþi noi de colaborare cu actori din celelalte state
participante, idei noi, propuneri de proiecte îndrãzneþe
ºi inedite.

Vlãduþ Andreescu
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Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
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Despre seara de carte
De ceva vreme am
ajuns sã fiu un fel de
coordonator
al
evenimentului Seara de
Carte. Am preluat
aceastã funcþie de la o
bunã colegã, Manina
Leaºu, care ºi ea, dupã câte am înþeles, a pus în practicã
acest eveniment care îºi are sucursale cam peste tot
în România, radiind de undeva din Braºov. Mi-a plãcut
nespus ideea, mai ales cã am avut o idee asemãnãtoare
cândva pe care doream sã o pun în practicã ºi eu. Nu
mai era necesar, deoarece conceptul era deja pus în
practicã. Ce este aceastã Searã de Carte?
O datã la douã sãptãmâni, în general joia de la ora
17, ne întâlnim mai mulþi cititori la Biblioteca Judeþeanã
Ion-Heliade Rãdulescu din Târgoviºte - au fost ºi vor
mai fi excepþii în care schimbãm locul în funcþie de
anumite idei ce ne bântuie la un moment dat - ºi
discutãm despre o carte pe care ne-o fixãm pentru acest
interval de douã sãptãmâni. Cine vine? Avem pasionaþi
care au vârste cuprinse între zece ºi ºaptezeci de ani.
Sunt persoane care vin din direcþii profesionale extrem
de eterogene. Cam acesta este cadrul general.
Colaborãm cu Librãria Fragilistic ºi cu Centrul de
Cercetãri în ªtiinþe Politice ºi Comunicare din cadrul
Universitãþii Valahia din Târgoviºte.
Dar esenþialul, conþinutul, rãmâne tot cartea. Este
vorba despre cartea care ne doare, care ne place, care
ne obligã, care ne aruncã cu adevãrat în lume. Este cartea
care ne rupe de facebook ºi de comunicarea prin
intermediari tehnologici. Este cea care ne aduce la o
masã ºi ne oferã ºi un ceai - din când în când, mai ales
iarna. Este cartea care ne face sã ne privim în ochi, sã
vorbim în jurul unei teme, sã ne antrenãm vreo abilitate
sau alta - de la a dialoga la a socializa, acest ultim
termen fiind unul atât de la modã încât nu prea mai înþeleg
nici eu de unde pânã unde i se întinde sfera semanticã.
Ne contrazicem? Da, uneori puternic. Avem pasionaþi
autentici? Da! Chiar persoane care pot sã treacã, în opinia
mea, drept împãtimiþi, adicã sunt persoane ale cãror vieþi
au ºi un ritm dictat de anumite cãrþi sau de anumiþi autori.
Nu pot sã nu îl amintesc aici pe domnul care are drept
autor preferat pe Soljeniþîn. Sau prietenii care au o plãcere
din a citi opere întregi de autori. Ce se petrece mai exact
aici? Se prezintã cartea sãptãmânii, anunþatã mereu la
ºedinþa precedentã, ºi lumea o citeºte... sau nu. Unii
nu au timp, alþii sunt refractari la autor sau la carte, alþii o
citesc din datorie, alþii o iau ca pe o penitenþã, ca pe o
provocare... Alþii abia aºteaptã sã vinã pentru a ºti dacã
respectiva carte meritã mai apoi cititã, aºteptând pãrerile
celorlalþi, alþii pleacã ferm convinºi cã nu meritã investit
vreun efort în lecturarea respectivã. Sau nu meritã investit
în lecturã în general! Aceºtia sunt mai rari, dar existã.
Existã pentru câteva ºedinþe, apoi se retrag ºi nu îi mai

vedem niciodatã. Sunt confiscaþi de viaþã, de alte cãi.
Dar cei mai mulþi trec cu bucurie la urmãtorul autor. Sau
se întreabã: cum sã fac sã citesc mereu?!
Ei, dar cum stau lucrurile ºi cum am dori sã stea?
Se citeºte, aºadar, sau se reciteºte - cãci cãrþile sunt
fãcute nu pentru a fi citite, ci pentru a fi recitite, nu? - iar
în ziua performanþei ne apucãm sã o transformãm întrun dialog. Noica spunea cã o carte trebuie atacatã,
atacatã sub idei. Pusã la lucru. Nu este doar un bun de
consum ºi doar atât. Trebuie sã o treci în viaþã cumva.
Uneori cartea devine pretext pentru a o comenta, pentru
a o duce mai departe în teme pe care le-ar presupune.
Alteori dialogul se fixeazã într-o singurã situaþie,
consideratã importantã, a cãrþii respective. Este bine?
Este rãu a proceda astfel? Nu ºtiu. Mie personal îmi place
acest joc pânã la un punct. Nu este constrângãtor, nu
sperie ºi nu ar trebui sã sperie, mai ales pe tinerii care
se apropie cu un bãþ în mânã de cãrþi, testându-le de la
distanþã dacã muºcã au ba. Nu se intervine cu rigori
academice, cu metodã ºcolãreascã. Dacã ºcoala poate
sã provoace - sau mai degrabã sã contribuie la un anumit
blocaj faþã de carte - atunci Seara de Carte încearcã sã
punã altfel lucrurile. Eu consider cã în realitate ºcoala
încearcã cu disperare sã resuscite pasiunea pentru carte,
dar din pãcate pacienþii sunt destul de fugiþi în lume
pentru a da atenþie disperãrii ºcolii. În aceastã disperare
se ajunge la un fel de constrângere, pacientul fiind uºor
speriat de vocea ºcolii.
Recunosc, apoi, cã mi-ar plãcea ca acest antrenament
sã se desfãºoare dupã o anumitã metodã ºi sã respecte
anumite exigenþe, pentru a nu cãdea în sporovãialã. Mi s-a
spus cândva, din partea unei persoane venind dinspre o
disciplinã mai exactã, cã nu prea suportã atmosfera care îl
zãpãceºte prin lipsa de concluzii. Da, la Seara de Carte
nu se trag concluzii. Cãrþile rãmân deschise, discuþiile rãmân
deschise. Sunt doar seri de antrenament. Sala de forþã este
biblioteca sau alt mediu propice lecturii ºi discuþiilor. Sacul
de box este de fiecare datã schimbat. Caloriile scad în
funcþie de cât efort depune fiecare în dialogul susþinut pe
banda de alergat. Bucuria ºi uºurãtatea fiinþei transpirate
reies din savurarea lumilor întâlnite în aceºti saci de box.
Setea creºte dupã efort ºi se cere o nouã dozã de hranã de
digerat. Puturoºii triºeazã, mãnâncã pe furiº lucruri care
duc la îngroºarea lenei, la lâncezirea neuronului. Cei virtuoºi
- ca sã folosesc un termen plãcut antichitãþii - strâng din
dinþi sau sunt trup ºi suflet furaþi de mirajul acestui jocantrenament. Aºa cã... pe locuri, fiþi gata, start! Puteþi spune
fãrã pregãtiri prea mari: de mâine mã apuc sã citesc o carte
la douã sãptãmâni. Asta înseamnã în jur de 26 de cãrþi pe
an. ªi când ne gândim cã un jucãtor de performanþã ajunge
la cel puþin o sutã, eu zic cã nu e rãu pentru un simplu
antrenament. Nu-i aºa?

Pompiliu Alexandru
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Dialog între actualii ºi viitori dascãli:
Programul Pedagogia  de la clasici
la contemporani
În mai multe þãri, aºa numita Ziuã a profesorului este
ziua specialã de apreciere a cadrelor didactice. în unele
dintre statele lumii, ziua este sãrbãtoritã la sfârºitul
primei sãptãmâni din luna octombrie, în timp ce în altele
este celebratã într-o zi lucrãtoare. Din anul 1994,
UNESCO a stabilit ca Ziua Internaþionalã a Profesorului
/ Educaþiei sã fie sãrbãtoritã în fiecare an pe 5 octombrie.
Intratã de câþiva ani în calendarul de activitãþi al
Bibliotecii Judeþene I.H. Rãdulescu Dâmboviþa, Ziua
Internaþionalã a Educaþiei a fost marcatã, începând din
2016, cu un program deosebit prin complexitatea
momentelor, la care au contribuit Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dâmboviþa,
Colegiul
Naþional
Constantin Cantacuzino ºi
Liceul de Arte Bãlaºa
Doamna din Târgoviºte.
La originea acestui program a stat iniþiativa
Inspectoratul
ªcolar
Judeþean Dâmboviþa ºi a
Bibliotecii Judeþene I. H.
Rãdulescu Dâmboviþa de a
organiza, cu ocazia Zilei
Educaþiei, un concurs
dedicat în exclusivitate
elevilor de liceu ce se
pregãtesc pentru cariera de cadru didactic.
Astfel, alãturi de Colegiul Naþional Constantin
Cantacuzino din Târgoviºte, singura instituþie de
învãþãmânt dâmboviþeanã cu clase de profil pedagogic,
s-a decis organizarea unui concurs de cunoºtinþe ºi
abilitãþi, în care zece echipaje mixte de doi elevi (unul
de clasa a IX-a, celãlalt de clasa a X-a), selectaþi dintre
cei cu performanþe deosebite, sã-ºi demonstreze
cunoºtinþele acumulate prin studiu, dar ºi abilitatea de
a rãspunde prompt ºi eficient, în contextul apariþiei unor
situaþii dificile, în activitatea la clasã.
Succesul acestei iniþiative în 2016, a determinat
organizarea unei a doua ediþii la 5 octombrie 2017,
pãstrându-se genericul Pedagogia - de la clasici la
contemporani ºi partenerii din mediul educaþional.
Aceastã a doua ediþie s-a bucurat de prezenþa
reprezentanþilor autoritãþilor locale, printre care ºi
preºedintele Consiliului Judeþean Dâmboviþa, Alexandru
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Oprea, care a þinut sã evidenþieze recunoºtinþa pe care
o poartã profesorilor sãi: Personal, azi vreau sã vã
mãrturisesc faptul cã le sunt dator ºi recunoscãtor
oamenilor care mi-au deschis drumul cãtre cunoaºtere.
Nu voi uita niciodatã cã datoritã lor am devenit mai bun,
mai încrezãtor, mai responsabil.
O surpriza a constituit prezenþa sopranei de renume
internaþional Felicia Filip, ea însãºi cadru didactic
universitar, care, pe lângã frumoasele cuvinte adresate
în deschiderea evenimentului, a purtat un dialog
interesant cu numeroºii elevi prezenþi în sala de conferinþe
a bibliotecii judeþene.
Punctul central al
programului a fost, ca ºi în
anul trecut, concursul în
care ºi-au demonstrat
cunoºtinþele ºi abilitãþile cele
mai bune eleve ale claselor
cu specializarea pedagogic
ale Colegiului Naþional
Constantin Cantacuzino,
pregãtite de profesorii
Florentina Radu, Cristina
Marin, Lavinia Râpeanu ºi
Alexandru ªtefãnescu.
Toate participantele au fost
premiate cu lucrãri de
specialitate, utile în pregãtirea lor, achiziþionate prin fondul
asigurat de cãtre Primãria Municipiului Târgoviºte.
În paralel, s-a desfãºurat un dialog susþinut între
cadrele didactice (printre care ºi conducerea
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dâmboviþa) ºi elevii
prezenþi în sala de conferinþe, centratã pe propunerile
de îmbunãtãþire a sistemului de învãþãmânt românesc.
Momentele de dialog ºi concurs au fost
completate cu o prezentare susþinutã de Raluca Stan,
elevã a Colegiului Naþional Constantin Cantacuzino
- Istoria ºcolii dâmboviþene, dar ºi cu momente
muzicale în interpretarea elevilor Liceului de Arte
Bãlaºa Doamna din Târgoviºte, coordonaþi de
profesoara Oana Preda.

Alexandru ªtefãnescu
Articol publicat în nr. 2/2017
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Rolul bibliotecii în educaþia nonformalã
În ultimele decenii se observã orientarea bibliotecii
spre utilizator, spre satisfacerea cerinþelor socioculturale
ºi a nevoilor sale de informare, documentare, lecturã,
învãþare permanentã, creându-se un schimb între cei
doi parteneri, o cooperare mutualã.1 În contextul actual
se pune un accent deosebit pe amplificarea valorii
educaþiei europene în lume, fapt care implicã acþiuni ºi
investiþii specifice.2 Aceasta presupune ca sistemele
de educaþie sã devinã mai deschise, mai flexibile,
adaptate nevoilor celui care
învaþã ºi potenþialului real al
acestuia. Este recunoscut
faptul cã, un numãr mare din
experienþele de învãþare sau desfãºurat în afara
sistemului de educaþie
formalã, ºi anume în
biblioteci, muzee, la locul
de muncã, în diferite
organizaþii, în familie. În
prezent, bibliotecile ºi-au
însuºit noile tehnologii de
informare ºi comunicare
oferind utilizatorilor servicii
cu valoare adãugatã care decurg din cultura informaþiei.
Bibliotecile publice au înþeles cã trebuie sã-ºi revizuiascã
rolul tradiþional ºi sã îºi extindã sfera de influenþã asupra
aspectelor legate de educaþie, instrucþie, oferind
oportunitãþi în vederea dezvoltãrii de abilitãþi necesare
în formarea continuã.
În funcþie de gradul de organizare ºi oficializarea
formelor educaþiei, se disting trei tipuri:
- educaþia formalã: o activitate oficialã, planificatã,
care se desfãºoarã într-un cadru instituþional, fiind un
sistem educaþional structurat care urmãreºte dobândirea
de competenþe profesionale ºi cunoºtinþe specializate;
- educaþia nonformalã: o activitate extraºcolarã,
organizatã sau semiorganizatã, care are drept scop
îmbunãtãþirea anumitor abilitãþi ºi competenþe în afara
sistemului ºcolar;
- educaþia informalã: o activitate spontanã,
neplanificatã ºi care reprezintã un proces continuu de
învãþare, în cursul cãruia se dobândesc competenþe ºi
cunoºtinþe în funcþie de resursele educaþionale existente
în propriul mediu de dezvoltare3.
- Primele douã reprezintã forme de organizare
instituþionalizate iar cea de-a treia este o formã

neinstituþionalizatã. în ceea ce priveºte curriculum-ul,
existã diferenþieri: în educaþia formalã, curriculum-ul este
impus; în educaþia nonformalã este un curriculum
negociat; iar în educaþia informalã nu existã un curriculum impus.
Educaþia nonformalã îºi are originile încã de la
începuturile fondãrii educaþiei. A început sã prindã
contur în jurul anilor 60-70 fiind asociatã conceptului
de învãþare pe tot parcursul vieþii (life long learning).
Scopul era acela al
maximalizãrii învãþãrii ºi
cunoaºterii din sistemul
formal. 4 Din punct de
vedere
conceptual,
educaþia nonformalã se
referã la ansamblul
activitãþilor care se
desfãºoarã într-un cadru
instituþionalizat, în mod
organizat, dar în afara
ºcolii, constituind o punte
de legãturã între instruirea
formalã ºi cea informalã.
Între educaþia nonformalã
ºi cea formalã existã un raport de complementaritate,
atât în ceea ce priveºte conþinutul cât ºi formele ºi
modalitãþile de realizare, în primul caz conþinutul fiind
organizat pe arii de interes. Educaþia nonformalã
presupune asumarea responsabilitãþilor fiind
recomandabil ca în programele de educaþie beneficiul
personal sã fie clar conturat ºi sã justifice efortul de
implicare solicitat. Procesul educaþional cuprinde nu
doar dobândirea de cunoºtinþe, priceperi ºi deprinderi,
ci mai ales dezvoltarea aptitudinilor, a creativitãþii ºi
formarea de competenþe care sã-i fie beneficiarului
utile în viaþa de zi cu zi, în dezvoltarea personalã ºi
socialã. În prezent educaþia formalã tinde sã devinã
tot mai flexibilã, mai adaptatã nevoilor ºi motivaþiilor
utilizatorilor, în timp ce educaþia non-formalã tinde sã
se organizeazã tot mai bine, urmãrind asigurarea unei
anumite calitãþi ºi folosirea unor metode deja probate
ºi recunoscute de specialiºti.
În ceea ce priveºte accesul tuturor cetãþenilor la
informaþia corectã, un rol important le revine instituþiilor
publice (ºcoli, biblioteci, instituþii culturale), mass-mediei
ºi oamenilor de culturã. Deºi numãrul iniþiativelor în
domeniul învãþãrii nonformale a tinerilor au crescut ºi s-
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au acumulat importante experienþe, metode ºi iniþiative,
totuºi, chiar în Europa se considerã cã aceastã formã
de instruire ºi educare este încã insuficient cunoscutã
ºi teoretizatã, având un potenþial insuficient utilizat.
Referitor la domeniul educaþiei, Strategia educaþiei
ºi formãrii profesionale din România: 2016-20205
urmãreºte, printre altele creºterea participãrii ºi facilitarea
accesului la programele de formare profesionalã. Acest
obiectiv defineºte modul în care sistemul de formare
profesionalã se adreseazã beneficiarilor direcþi, fie prin
formare iniþialã, fie prin formare continuã, prin rãspunsuri
adecvate la nevoile persoanelor, angajatorilor ºi
comunitãþilor. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevãzute urmãtoarele direcþii de acþiune:
- Dezvoltarea marketingului programelor de formare
profesionalã ºi al rezultatelor învãþãrii dobândite în context nonformal ºi informal
- Îmbunãtãþirea orientãrii profesionale ºi a consilierii
în carierã
- Consolidarea ºi flexibilizarea mecanismelor de
recunoaºtere ºi validare a rezultatelor învãþãrii dobândite
în context nonformal ºi informal
- Facilitarea accesului la programele de formare
profesionalã din sistemul de învãþãmânt pentru tineri,
cu accent pe cei din grupuri vulnerabile
Instituþiile care se pot implica în desfãºurarea de
activitãþi non formale sunt: instituþii de învãþãmânt
preuniversitar ºi universitar, firme, organizaþii
neguvernamentale, muzee, teatre, centre culturale,
biblioteci, cinematografe, case de culturã, asociaþii
profesionale, sindicate, biserica etc. Direcþiile care pot
fi abordate în cadrul educaþiei nonformale de cãtre aceste
instituþii sunt:
- Dezvoltarea de activitãþi de comerþ, agriculturã,
industrie etc.;
- Dezvoltarea profesionalã sau schimbarea rutei
profesionale;
- Educaþia pentru sãnãtate;
- Alfabetizarea digitalã etc.
Beneficiarii acestor activitãþi pot fi persoane de toate
vârstele ºi din toate categoriile socio-profesionale, care
vor sa se dezvolte din punct de vedere personal, sa-ºi
dezvolte anumite competente ºi abilitãþi în afara matricei
educaþiei formale.
Educaþia nu se poate limita doar la ºcoalã, ci trebuie
sã cuprindã toate dimensiunile existenþei, sã contribuie
la dezvoltarea personalitãþii fiecãrui individ pentru a-l ajuta
sã-ºi înþeleagã locul în societate. Învãþarea nu se
realizeazã exclusiv în instituþii formale (ºcoli, colegii ºi
universitãþi), un rol important avându-l instituþiile de
învãþãmânt nonformal ºi informal.
Educaþia nonformalã constituie o dimensiune
fundamentalã a procesului instructiv-educativ ºi o
componentã esenþialã a învãþãrii permanente, din care
biblioteca nu poate sã lipseascã. Pe lângã accesul la
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informaþie, lecturã, loisir, în ultimele decenii, bibliotecile
au început sã îºi orienteze activitãþile spre diferite tipuri
de învãþare, reprezentând o resursã extrem de valoroasã
ºi larg accesibilã pentru învãþarea pe tot parcursul vieþii.
Bibliotecile publice promoveazã obiectivele naþionale
ºi europene care au ca scop construirea Societãþii
bazate pe cunoaºtere. Acest lucru înseamnã dobândirea
la locul de muncã de noi abilitãþi bazate pe cunoaºtere,
cunoaºterea limbilor strãine, deþinerea de noþiuni de eguvernare pentru cetãþenii alfabetizaþi digital, integrarea
indivizilor din diferite medii sociale, pãstrarea identitãþii
culturale în contextul globalizãrii, educaþia prin
intermediul noilor tehnologii de informare ºi
comunicaþionale. Observãm cã bibliotecile reprezintã
instituþii importante în cadrul comunitãþilor locale ºi din
aceastã cauzã politicile guvernamentale naþionale ar
trebui sã dezvolte din ce în ce mai mult un context
favorabil acestora, de a fi acceptate ca instituþii care
furnizeazã strategii de învãþare permanentã. Un rol important în promovarea acestui sector de activitate revine
asociaþiilor profesionale.6
Bibliotecile publice pot juca un rol important în
furnizarea serviciilor de învãþare accesibile tuturor
cetãþenilor. Pentru ca acest lucru sã poatã fi realizat
este necesar ca personalul bibliotecii sã fie instruit
suplimentar; politicile de recrutare sã fie mai flexibile,
presupunând un set de abilitãþi necesare pentru a-i
susþine pe cei care învaþã ºi pentru a crea un climat
favorabil învãþãrii, sã fie dezvoltate noi modele de management al resurselor umane iar programul de lucru cu
publicul sã se modifice în funcþie de nevoile utilizatorilor.
În majoritatea þãrilor europene, în bibliotecile publice,
sunt organizate cursuri care contribuie la educaþia
vocaþionalã sau la dobândirea anumitor calificãri. Altele
sunt în strânsã legãturã cu programa de învãþãmânt ºi
sunt susþinute de asociaþii sau organizaþii active în
domeniul respectiv: literaturã, patrimoniu, astronomie,
climã etc. De asemenea, pe toatã durata verii se pot
organiza activitãþi ºi ateliere de creaþie literarã, picturã,
lucru manual ºi alte îndeletniciri artistice destinate în
special copiilor ºi celor de vârsta a treia. Multe biblioteci
publice vin în ajutorul elevilor la efectuarea temelor pentru
acasã, oferã acces la baze de date, pun la dispoziþie
instrumente de referinþã ºi cabinete de studiu pentru
elevi ºi studenþi. Toate aceste activitãþi se pot desfãºura
în spaþii amenajate informal, gen cafenea (homework
cafe) în care copiii ºi tinerii sã- ºi efectueze temele
îndrumaþi ºi supravegheaþi de personal calificat din cadrul
bibliotecilor, care oferã ajutor în deprinderea unor
competenþe tehnologice ºi digitale, cãutare de informaþii,
filtrare de date, evaluare corectã a informaþiilor.
Fiind furnizoare de servicii de informare publicã
bibliotecile trebuie sã vinã în sprijinul persoanelor cu
nevoi speciale ºi a grupurilor excluse social, atrãgândui în procesul de învãþare sau ajutându-i sã-ºi petreacã
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timpul liber în mod benefic, îmbunãtãþindu-le astfel
calitatea vieþii. De asemenea, prin intermediul unor
servicii web pot sã creeze medii de învãþare virtualã
personalizate. Furnizarea unor astfel de servicii
presupune, desigur, costuri suplimentare iar obþinerea
de fonduri publice constituie adesea adevãrate provocãri
pentru bibliotecile publice care vor sã-ºi extindã
serviciile de învãþare.
Pe de altã parte, serviciile de instruire ºi educaþie
permanentã furnizate de bibliotecile publice sunt adesea
considerate în afara politicilor oficiale de educaþie
permanentã, nefiind întotdeauna recunoscute ca fiind
servicii de bazã într-o bibliotecã. Prin urmare, cooperarea
ºi parteneriatele bibliotecilor cu autoritãþile locale ºi
naþionale ºi cu alte organizaþii (ºcoli, primãrii, instituþii
de învãþãmânt inclusiv cele la distanþã, agenþii
neguvernamentale de instruire ºi de dezvoltare regionalã,
ONG-uri etc.) sunt esenþiale pentru obþinerea finanþãrii
necesare nevoilor lor strategice.
În societatea informaþionalã, biblioteca îºi redefineºte
misiunea ºi responsabilitãþile, se reinventeazã astfel
încât, pe lângã serviciile tradiþionale, utilizatorii sã
dispunã de informaþii de calitate ºi servicii nou adaptate
nevoilor comunitãþii, suport pentru instruire ºi educaþie
permanentã. Prin satisfacerea dorinþelor ºi intereselor
de cunoaºtere ale tinerilor, biblioteca devine un centru
resursã de dezvoltare a comunitãþii locale.
Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa a conºtientizat cã
organizarea unor activitãþi de învãþare non formalã ar
atrage mult mai mult spre lecturã utilizatorii mai mici
sau mai mari. Astfel, în cadrul programului ªcoala Altfel
sunt organizate evenimente special create pentru micii
utilizatori: Cãsuþa cu personaje de poveste - prin care
aceºtia sunt incitaþi sã recunoascã eroii din poveºtile
citite; Cartea de 5 stele - recomandãrile de lecturã ale
bibliotecii pentru elevii claselor I-VIII; Educaþie financiarã;
Vizionare de filme documentare; Cu ºi despre
adolescenþi - dialog liber în care diverºi specialiºti
rãspund întrebãrilor adolescenþilor. O altã activitate de
succes a fost Biblioteca Vie, un proiect care îºi propune
sã atragã atenþia asupra acceptãrii diversitãþii în
societate. Cãrþile din biblioteca vie sunt persoane care
se confruntã cu prejudecãþi sau stereotipuri legate de
gen, vârstã, educaþie, meserie, etnie, rasã, religie etc.
ºi care sunt victime ale discriminãrii sau excluderii
sociale. Biblioteca Vie îºi propune sã promoveze
respectul pentru drepturile omului ºi demnitatea umanã,
sã atragã atenþia asupra diversitãþii în toate formele ei,
sã stimuleze dialogul între oameni.7
Un proiect important derulat în cadrul Bibliotecii
Judeþene Dâmboviþa a fost cel referitor la constituirea
unei Reþele de centre de educaþie nonformalã pentru
viaþã în mediul rural din Dâmboviþa. Obiectivul principal a fost crearea unei reþele de centre de educaþie
nonformalã alcãtuitã din 10 ONG-uri ºi 70 de biblioteci

publice din Dâmboviþa ºi oferirea de servicii educaþionale
precum dezvoltarea abilitãþilor pentru viaþã în rândul a
1400 de copii de 10-15 ani aflaþi în situaþii de risc din
zonele rurale ale judeþului. Alte obiective au fost
formarea a 10 ONG-iºti ºi 70 de bibliotecari ai
bibliotecilor publice în domeniile Formator ºi Metode
de educaþie nonformalã ºi transformarea lor în persoane
resursã pentru comunitate.
Biblioteca judeþeanã a fost partener în cadrul unui
alt proiect, Irresistible - Including Responsible Research
and Innovation in Cutting Edge Science and Inquirybased Science Education to Improve Teachers Ability
of Bridging Learning Environments. Proiectul s-a bazat
pe colaborarea între parteneri din mediul educaþional
(ºcoli, licee, universitate), cercetare, culturã (bibliotecã,
muzee) ºi mediul economic, care ºi-au propus sã
lucreze împreunã în încercarea de a face tinerii sã
conºtientizeze problemele specifice Cercetãrii ºi Inovãrii
Responsabile. în cadrul parteneriatului, universitãþile,
Biblioteca ºi muzeele au cooperat valorificând expertiza
ºi experienþa pe care o au în activitãþi de învãþare formalã
ºi non-formalã.
Dupã cum se poate lesne observa, bibliotecile
publice joacã un rol vital în comunitãþile pe care le
deservesc, devenind principala instituþie care oferã
informaþii ºi servicii de documentare în diferite formate
ºi în diverse contexte.
NOTE
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TABLETE DE SCRIITOR
Târgul Târgoviºtei în Þara Lilipuþilor
Tatãl meu, bucureºtean prin formare, frecventând
asiduu prin anii treizeci mediile boeme (o vreme s-a miºcat
în apropierea lui Nichifor Crainic), moºtenind, cum ºtiu
astãzi cu certitudine, ceva din fadoarea orientalã a
Ghilinilor, dar ºi rigoarea severã a Verusilor - ramura
revoluþionarã a familiei, afirmatã la 1848, pãrintele meu avea
obiceiul pe vremea copilãriei mele sã ne ia de mânã, pe
mine ºi pe fratele meu, cu rândul, ºi sã ne ducã la oraº.
Printr-o minunatã lentilã fumurie, cu ochii buimaci de
gânganie am privit nu o datã furnicarul negustorilor lipscani,
minunându-mã de limbajul lor ceremonios - asiduu.
Bucureºtiul copilãriei mele nu poate fi despãrþit de fantoma
uriaºului schelet de mamut ca o corabie, navigând în
Muzeul de ªtiinþele Naturii ºi nici
de grupul statuilor de fier din
faþa Universitãþii. Însã Circul ne
atrãgea ºi pe mine ºi pe fratele
meu cu puterea unui magnet,
fiindcã acolo în permanenþã un
clovn, îmbrãcat într-un pantalon
cu un singur crac, ne oferea
floricele ºi cumpãra de la þigani
pisici pentru ªarpele Boa. În
Grãdina Ciºmegiu, plinã de
pansele multicolore, ajungeam
totdeauna trecând pe la Rotonda
Scriitorilor. Tãcerea tainicã a
ilustrelor figuri mã speria, cum
ºi aerul meditativ, din altã lume parcã, al pãrintelui meu.
Casa Aristide Micescu, astãzi bibliotecã publicã, mi se
pãrea în mod straniu cã pluteºte pe lac. Adaug ºi amãnuntul
cã marele avocat, dupã cum îmi spunea tata, îl apãrase
pe bunicul într-un proces de pominã cu cereale.
Gambrinusul, Carul cu Bere ori Hipodromul din groapa
cãrãmidarilor cred cã le-am descoperit un pic mai târziu....
Era prin 56, când domnul Buijoiu - aºa îi spuneau
tatãlui meu amicii - ne-a anunþat cã în vara aceea
intenþioneazã sã ne arate Târgoviºtea !!! Ca sã mã
pregãteascã mi-a pus în mânã, fãrã o vorbã, o terfeloagã
lãþoasã... Erau, neîndoios, apreciez astãzi, legendele
despre Vlad Þepeº, într-o ediþie popularii Cartea etala
pe prima paginã celebrul portret al domnitorului, purtând
la cucã câteva þepi miniaturale strânse în nestemate
ºi, pe la mijloc, unde se deschidea mereu, o panoramã
desenatã naiv a oraºului medieval. Mi-am închipuit,
privind îndelung acea ilustraþie, cã de frica lui Þepeº,
Târgoviºtea va fi rãmas un oraº locuit de pitici ciudaþi ºi
nostimi. Acolo, la Târgoviºte, darã trebuie sã descopãr
Þara Lilipuþilor condusã de un Guliver care se intitula
Þepeº. Cât eram de nerãbdãtor sã-i vãd la ei acasã !
Când am îndrãznit sã-i comunic pãrintelui meu fierbintea
mea dorinþã, a râs în hohote, schimbând câteva vorbe
în ºoaptã cu mama care i-a pus un deget pe buze...
La Târgoviºte am ajuns în plinã varã cu un tren purtat
de o locomotivã cu aburi vopsitã violent în roºu. Trenul
nu avea mai mult de trei vagoane. În garã - o imensã
halã cu geamlâc - nici urmã de pitici. Un furnicar de
oameni ca toþi oamenii roia din toate pãrþile. Aproape
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toþi aveau pe cap panamale imense de paie. Am fost
tare dezamãgit ; oraºul piticilor mei nu se arãta de
nicãieri. Lacrimi mari îmi ºiroiau pe obraz iar tata
probabil mã credea bolnav, fiindcã nicãieri altundeva pe
unde mã mai purtase în peregrinãrile sale nu mã mai
purtasem astfel. În pantaloni scurþi (pânã la genunchi)
ºi sandale romane, ghidat cu mânã forte de domniasa, domnul Buijoiu, am ieºit cu chiu cu vai din garã ºi
am apucat-o pe o strãduþã (?!) marginalã Bulevardului
Ferdinand, care ne-a scos, printre cãsuþe de þarã vãruite
în ocru, cu muscate roºii la ferestre, direct în plin târg...
Ce sãrbãtoare va fi fost nu-mi mai amintesc. Cãldura mare
! Lume luminatã ! Mulþime de cãruþe cu boi dejugaþi ºi
þãrani în cãmãºi albe încinºi cu
brâie roºii de lânã, târând cu fote,
cu fluturaºi, cu poale albe
dantelate prinse în brâu. Orãºeni
spilcuiþi, domni cu lavalierã ºi
baston care parcã se purtau pe
sus printre oalele de pãmânt ºi
tuciurile þiganilor. Din butoaie mari
aºezate pe paturi din laþi de
salcie necojitã se vindea vin ºi
braga. La fiece pas te împiedicai
de olarii care expuneau pe
aºternuturi de paie ulcioare
pântecoase ºi strãchini, cum nam mai vãzut, smãlþuite cu verde.
Rudarii îºi definitivau direct în târg, cu barda, albiile ºi copãile
de plop. Mirosea tare a pastramã, gogoºi ºi floricele de
porumb ciuncantin. Târgoveþi ºi þãrani, de-a valma te îmbiau
sã cumperi câte în lunã ºi în soare. Mi-aduc bine aminte
cã m-am ales din târg cu un fel de ocarinã din lut negru în
care se turna apã ºi când suflai scotea niºte sunete tare
ciudate. Un fel de tril de cintezã sau presurã, cine ºtie? În
apropiere bãteau clopotele Mitropoliei, o construcþie
impunãtoare acoperitã cu þiglã verde de pe care nu mi-am
putut lua multã vreme ochii. Mitropolia era deosebitã cu
totul faþã de toate bisericile pe care le vãzusem eu pânã
alunei într-o prãvãlie hiuioiul ºi-a cumpãrat o pãlãrie moale
de fetru pe care negustorul i-a aranjat-o cu dichis într-o
cutie mare de carton pe care scria cu litere aurii in chenar
roºu London. Tata a avut grijã sã poarte cutia cu
monograma firmei ascunsã sub braþ... Pentru mama
pãrintele meu a cumpãrat un tulpan din mãtase de Caºmir,
pe care cred cã îl mai þine printre relicvele ei ºi astãzi.
Zodia a fãcut darã sã mã întâlnesc cu Târgoviºtea
în zi de sãrbãtoare ºi târg. Poate de aceea nici astãzi,
dupã ce am citit atâtea încercãri de explicare a
etimologiei numelui vechiului oraº, care mai de care
mai docte ºi mai fanteziste, nici astãzi nu pot sã admit
cã numele oraºului nu se trage de la o îndeletnicire atât
de proprie spiritului sãu, cum este aceea de spaþiu
deschis negustoriei, adicã de târg.

ªtefan Ion Ghilimescu
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Excurs sentimental târgoviºtean

Spre a ºti cine suntem ºi cãtre ce nãzuim a
ne îndrepta, avem neapãratã nevoie sã
cunoaºtem începuturile, care ascund, aºa cum
sãmânþa conþine întreaga plantã viitoare,
calitãþile ce ne definesc ºi tãria voinþei de viaþa
capabilã sã lege întâmplãri, obiceiuri, coincidenþe,
manifestãri recurente în desfãºurãri lineare
foarte distincte, conturând un sens ºi, cu vremea,
un destin. Din fericire, avem destule mãrturii materiale ºi spirituale - ce înlãturã decis, ideea
ineptã a unora care nu ne cunosc (sau n-au vrut
sã ne cunoascã) dupã care istoria noastrã n-ar
fi altceva decât strãduinþa unui popor de a
supravieþui pur ºi simplu, chipurile la întâmplare,
dupã cum bat vânturile.
E de-ajuns sã te aºezi pe puntea Dealului, în
vecinãtatea Mãnãstirii, ºi sã priveºti de sus
întinderea nesfârºitã dintre parapetul munþilor ºi
câmpia odinioarã strãbãtutã de fluviul verde al
Codrului Vlãsiei, ca sã înþelegi cu ce doctã
intuiþie, transformatã în înþelepciune ºi experienþã,
au lucrat întemeietorii când au aºezat Târgoviºtea
la egalã distanþã de marile cursuri de apã Ialomiþa
ºi Dâmboviþa, la întretãierea drumurilor strãvechi
ce duc, spre nord-vest, la Câmpulung ºi în
lesniciosul pas la Branului, prin care se face
legãtura cu Ardealul, la sud spre Bucureºti (80
de kilometri) ºi Giurgiu, cu hotarul de neclintit al
Dunãrii, la est spre bogatele ocniþe ºi vãi ale
Prahovei. Treabã gospodãreascã de geometru,
care i-ar da multã bãtaie de cap chiar unui
cibemetician al zilelor noastre, înarmat cu
instrumentele modeme potrivite sã punã în ecuaþie
atât avantajele strategice, cât ºi pe acelea, greu
cuantificabile, ale bazinelor de aprovizionare cu
cereale, sare, lemn, piatrã, fructe, miere, petrol,
etc. Aceastã poziþie geograficã cu totul
excepþionalã explicã marea putere de regenerare
a târgului dupã atâtea încercãri pustiitoare,

raþiunea pentru care aºezarea a fost aleasã
reºedinþã voievodalã, ºi înainte de-a fi cetate de
scaun dar ºi dupã mutarea domnitorilor pe
Dâmboviþa în jos, la Bucureºti.
De asemenea, e suficient sã întorci privirea
cãtre interiorul curþii mãnãstirii ca, admirând silueta
impunãtoarei biserici Sfântul Nicolae din vii
(ctitoritã în 1499 de Radu cel Mare), sã înþelegi
cât de nobilã ºi complexã, bine constituitã, era
concepþia constructorilor acelor vremuri asupra
legãturii intime dintre opera de arhitecturã ºi
spaþiul geografic pe care era chematã sã-l
mobileze. Sunt câteva decenii de când cercetãtorii
artei din Þara Româneascã nu contenesc sã
învedereze trãsãturile originale rezultate din
combinarea fericitã a elementelor de provenienþã
bizantinã cu cele occidentale, care aveau sã
conducã mai târziu la sinteze de felul stilului
brâncovenesc. Un asemenea monument, de o rarã
frumuseþe, ivit pe culmea unui muncel dominând
Târgoviºtea, confirmã ideea cã n-avem a face cu
o creaþie condamnatã la izolare, extravaganþã,
împrumut întâmplãtor al unor valori ºi dexteritãþi
aduse de aiurea de meºteri itineranþi (veneþieni,
dalmaþi, georgieni, armeni, etc.); avem de a face
cu un mod anume - al locului - de a interpreta
poziþia, funcþiile, particularitãþile aºezãrii,
deschizându-i ºi spiritual, deºi în piatrã, cãile de
comunicaþie cu cele patru orizonturi ale þinuturilor
locuite de acelaºi neam.
Gânditã ca necropolã voievodalã ,
Mãnãstirea Dealu era parcã predestinatã sã
primeascã în 1601 ºi sã adãposteascã peste
veacuri capul fãrã de trup al primului întregitor
de þarã, Mihai Viteazul, pe care îl simþim veghind
la neclintirea fruntariilor.

Mircea Horia Simionescu
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Visând, la Târgoviºte
Aici, în urbea cu nume de târg, mi-a fost dat sã mã
nasc ºi sã trãiesc cea mai mare parte a vieþii mele. ªi sã
visez.
Fiindcã în copilãrie ºi în adolescenþã, la maturitate
ºi acum, la vârsta senectuþii, cununat am fost cu visarea
(cum, mi se pare, cã am zis metaforic, într-o poezie a
mea, ivitã tot într-un moment de visare).
Dar nu numai vise în care se plãsmuiau perspective de
viaþã ale mele, ale celui care mã lãsam furat de iluziile visãrii.
Au fost ºi vise în care se derula un film de
cinematograf miraculos ce prezenta scene din viaþa
fostei Cetãþi de Scaun, cu voievozi, cu domniþe ºi cu
oºteni porniþi sã lupte pentru apãrarea unei þãriºoare
aºezate de Istorie la rãspântie de drumuri ºi de destine, precum ºi din viaþa unui orãºel liniºtit de provincie,
ale cãrui strãzi pãstreazã amprenta vechilor case
negustoreºti de la întretãierea celor douã secole, al XIXlea ºi al XX-lea, ori stilul potolit neoclasic al clasei de
mijloc ce s-a ridicat aici în acea perioadã de timp.
Un vis frumos, cu amintiri din
vremuri demult ascunse, pe care
mulþi dintre actualii locuitori ai
Târgoviºtei nu le-au apucat ºi de
care ºtiu prea puþin.
Iar acum, când scriu aceste
rânduri, pregãtindu-mã sã intru
într-un somn în care nu se ºtie
dacã ºi ce voi visa, dar oricum e
sigur cã nu voi mai putea sã
povestesc eventualele vise din
acest somn, mã strãduiesc sã
visez, încã, viitorul Târgoviºtei la
care, indiferent de câte
neîmpliniri mi-au fost scoase în cale de-a- lungul vieþii
petrecute pe aceste meleaguri, eu þin foarte mult ºi visez
un viitor mult mai luminos decât îl întrevãd unii, acum.
La începutul anului 1990 prevedeam ºi visam douã
cãi de dezvoltare a oraºului în vremea ce se desena
atunci la orizont: crearea unui centru universitar ºi
activarea impetuoasã a turismului.
Prima dorinþã exprimatã de mine atunci, a prins
contur în ultima vreme luând fiinþã, 1a Târgoviºte,
Universitatea de stat Valachia. Vom vedea cum se va
dezvolta cu timpul acest focar de culturã, nucleu de
prestigiu al învãþãmântului universitar.
Sper ca edilii noºtri sã reflecteze mai mult ºi sã
facã ceea ce trebuie spre a crea condiþii ca Târgoviºtea
sã devinã un oraº turistic, spre împlinirea ºi a celui deal doilea deziderat al meu.
De la Complexul muzeal Curtea Domneascã ºi pânã la
o serie de locuri istorice, strãzi ºi case pot forma obiective
atractive pentru vizitatorii din þarã ºi strãinãtate, oraºul nostru
putând sã devinã un centru turistic important, mai ales cã e
aºezat aproape de capitala þãrii, dar ºi de pitoreºtile regiuni
montane, ale Vãii Ialomiþei, spre Sinaia ºi Predeal.
Visând, aºadar, la Târgoviºte, mã aflu acum cu faþa
spre trecutul plin de amintiri ºi spre viitorul plin de speranþe.
ªi fiindcã a venit vorba de amintiri, voi mãrturisi
gânduri despre trecutul cultural al urbei, de care sunt
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legat prin fibre indestructibile încã de pe vremea când
fiind adolescent am fost martor la multe manifestãri
culturale despre care cei de azi, în special tinerii, ºtiu
prea puþin sau mai nimic. ªi ar trebui sã ºtie mai multe...
Sã ºtie nu numai cã Heliade Rãdulescu ºi Grigore
Alexandrescu s-au nãscut la Târgoviºte, cã Vasile Cârlova
a cântat ruinurile Târgoviºtei, cã Brãtescu-Voineºti a locuit
în acest oraº ºi a scris despre el, cã mulþi scriitori de seamã
ai neamului nostru au pomenit în operele lor despre
Târgoviºte, cã în ultimele decenii a luat naºtere
binecunoscuta ªcoala de la Târgoviºte (cu Radu Petrescu,
Mircea Horia Simionescu ºi Costache Olãreanu, toþi trei
foºti elevi ai liceului Ienãchiþã Vãcãrescu), pe care istoria
literaturii române i-a înregistrat definitiv ºi la loc de cinste;
dar sã ºtie târgoviºtenii de astãzi cã, în perioada interbelicã
în acest oraº aveau loc la Sala de Arme (singura pe atunci
salã de spectacole) neuitate ºezãtori literare, la care
participau, vorbeau ºi recitau din operele lor scriitori de talia
lui Liviu Rebreanu, Ionel Teodoreanu, Gala Galaction ºi mulþi
alþii, printre care ºi dâmboviþeanul
I.C. Vissarion ºi târgoviºteanul Ion
Calboreanu; cã pe acea scenã a
concertat George Enescu ºi au
jucat teatru mari actori ca Ion
Manolescu ºi G. Storin, iar Radu
Beligan a apãrut într-o piesã pe
când era foarte tânãr, împreunã cu
Puiu Iancovescu cã - aºadar- la
Târgoviºte a fost, cu ani în urmã, o
viaþã culturalã remarcabilã, la care
contribuiau profesorii ºi elevii
liceului din localitate (unde ºi
autorul acestor rânduri a învãþat) .
Iatã, aºadar, cã amintirile mele vin acum sã
împleteascã realitatea cu visul- fapte, evenimente,
oameni care au fost ºi sentimentul cã toate acestea
erau un vis frumos, iar trecutul ºi visãrile de atunci se
leagã de viitor ºi de visele lui.
Nu îndrãznesc sã spun asemeni lui Calderon de
la Barca: La vida es viso! cãci viaþa nu e chiar un vis,
dar nici nu pot sã uit catrenul unui francez inspirat
care zicea aºa: La vie est breve/ Un peu de reve/ Un
peu damor/ Et puis... bonjours! ºi, fiindcã viaþa e,
într-adevãr, scurtã, sã nu uitãm cã ea e un pic de vis
ºi un pic de iubire. Iar din vis ºi din iubire se nasc
marile fapte: din visul cel exprimat prin cuvintele pohta
ce am pohtit, rostite de marele voievod al cãrui cap
odihneºte lângã Târgoviºte, sus, la Mãnãstirea din
Deal, s-a pornit fãptuirea unificãrii celor trei þãriºoare,
dintr-un vis sã pornim ºi noi târgoviºtenii, la fãurirea
unei cetãþi noi cu care sã se mândreascã urmaºii
voºtri ºi urmaºii urmaºilor voºtri. ªi, pentru asta,
cunoaºteþi-vã trecutul, visaþi, visaþi la viitorul unei
Târgoviºte, demnã sã priveascã istoria din tumul înalt
al Chindiei, spre îndeplinirea obligaþiei testamentare
a Vãcãreºtilor.

Theodor Nicolin
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Dupã o jumãtate de veac

Puþini dintre cei care mã vãd venind în
fiecare an în Cetatea Târgoviºtei, unde petrec
vai! doar câteva zile, mai mult în cadrul unor
manifestaþii culturale, la care sunt invitat ca
un bineºtiut iubitor al oraºului ºi al scriitorilor
de aici, cunosc împrejurãrile în care, demult,
am fãcut primul meu popas mai lung. Era în
1947-49, când am ajuns sub dealurile dinspre
Rãzvad, deoarece eram la un pas de moarte,
aveam o afecþiune pulmonarã ºi, în starea de
mizerie în care se afla pe atunci þara (secetã,
foamete, molime, ocupaþie strãinã), singura
mea speranþã fusese schimbarea aerului ºi
un regim alimentar mai concentrat. Pesemne
cã le-am gãsit aici, din moment ce m-am
însãnãtoºit, dar îndelungile rãgazuri
melancolice, gândul la Vasile Cârlova, care
dispãruse aºa de tânãr, sensibilitatea mea de
bolnav ar fi trebuit sã mã ducã la o resemnare
poeticã, o încercare de a gãsi consonanþe în
acest sens.
Dar, dimpotrivã; oraºul era departe de
descrierile dezolante ale vechilor cântãreþi. Nu
era urbanistic foarte dezvoltat ºi nici locuitori
mulþi nu avea, poseda însã o densã populaþie
intelectualã, alcãtuitã mai ales din profesori
care predau la numeroasele licee din cuprinsul
sãu. (Aici la Enãchiþã Vãcãrescu, am trecut
ºi eu o clasã, în anul când am venit bolnav ºi a
trebuit sã întrerup ºcolaritatea mea în
Capitalã). Am trecut zilnic pe lângã ruinurile
Cetãþii Domneºti, dar ºi printre cele ale
oraºului; toate acestea mi se pãreau un cadru
firesc, un decor istoric al unei anumite lumi
care azi a dispãrut; o societate distinsã, cu un
anume stil de viaþã care nu se poate improviza,

de oameni subþiri, sustraºi agitaþiilor ºi
pornirilor nãvalnice, specifice centrelor de
dizarmonie socialã, care îmbie la rãsturnãri ºi
revoluþii. Regãseam o atmosferã destul de rar
întâlnitã altundeva, în care o pedalã
surdinizantã atenua stridenþele ºi cacofoniile,
în acord cu frumuseþea peisajului.
Tocmai peste toate acestea s-a abãtut
calamitatea comunismului, producând
dizlocãri, distrugeri, frângeri de destin; urbea
a fost abia târziu reînsufleþitã, dupã criterii
strãine de trecutul ei, a fost transformatã întro citadelã a industrialismului socialist ºi a
gigantismului pãgubos care a falimentat spectacular în 1989-90, fãrã ca asta sã se datoreze
vreunei invazii a turcilor sau a vreunui principe
prãdalnic de peste munþi. Noile ruine se menþin
ºi se vor mai menþine, dar cred cã viaþa
oraºului a þâºnit irepresibil printre ele.
Cetatea Târgoviºtei nu mi se pare un loc al
melancoliilor inspirate ºi al sentimentalismului
teatral. Istoria înseamnã un duh, adicã o formã
a vieþii pe care o regãseºti acum la tot pasul.
Sã mai spun cã acest loc al pãmântului este
pentru mine unul de stimulente, de confruntãri
ºi dialoguri inteligente, în care recunosc în
fiecare clipã altceva decât ce se poate stabili
prin programe ºi aºtepta de la niºte ordine
drastice de sus. Oraºul a intrat în zodia
libertãþii, adicã în singurul regim prielnic
creaþiei. E cu totul altceva decât umbra
neclintitã a zidurilor moarte. În acelaºi decor
istoric, viaþa îºi impune drepturile ei.

Alexandru George
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Târgoviºtea

Istoria, zice Elias Regnault, nu ne-a pãstrat
numele fondatorului Târgoviºtei; ºtim numai cã
aceastã veche capitalã a fost locuinþa celor mai
strãluciþi dintre cei dintâi domni naþionali:
Vladislav, Mircea, Vlad Dracul, Þepeº, Mihai
Viteazul.... ºi deºi Târgoviºtea ºi-a serbat 600
de ani, se pare cã ºi anul 1240 este un punct de
referinþã, fiindcã în Þara Româneascã, la rãsãrit
de Olt, se afla atunci un principat român cu
capitala în Târgoviºte, peste care domnea
voevodul Seneslau...
Corect este sã ne amintim de datele sigure...
Cartierul Suseni ºi împrejurimile, o micã
boemã a oraºului cu bisericile Sfântul Dimitrie,
cu pictura brâncoveneascã refãcutã de pictorul
Vasile Blendea, Sfântul Gheorghe, Creþulescu,
Biserica Catolicã, locuinþa pictorului Gheorghe
Petraºcu, casele scriitorilor Radu Petrescu (vis
a vis de fosta puºcãrie a oraºului), Mircea Horia
Simionescu, a lui Traian Geagu Marinescu, eroul
neamului în lupta contra comunismului, casa
preotului profesor ºi scriitor Niþescu, apoi a
preotului catolic Francisc Augustin, ce a devenit
paroh al Catedralei din Bucureºti (Sf. Iosif).
Ce mult a trecut. Anul 1940, primul an de
ºcoalã cu învãþãtorul Ghiþã Ionescu, la ºcoala
evreiascã (acum o anexã a Poliþiei Municipale),
fiindcã ºcoala numãrul unu de bãieþi (actuala
ªcoalã Popularã de Artã) a fost avariatã la
cutremur. Anii urmãtori numai cu doamne
învãþãtoare, fiindcã rãzboiul începuse la Rãsãrit.
Liceul Vãcãrescu, cu profesorii de neuitat:
Costicã Constantinescu de francezã, Cezar
Ivãnescu de matematicã, cu domnul Pãtru la
românã, cu H. (cu H mare) Nãstase la istorie, cu
Vasile Blendea la desen, cu Babor la germanã,
cu tãiere Ionescu la limba latinã, cu colonelul
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Cemescu la ºtiinþele naturii, azi biologia, liceu ce
funcþiona la ºcoala generalã de peste drum, alãturi
de casa actorului, elev atunci, Silviu Stãnculescu,
nepot al profesorului de geografie Marineanu,
fiindcã în clãdirea Vãcãrescului în anii 1941-1942
era Spitalul Militar, existând în fiecare laborator
câte o morgã.
Apoi, plimbãrile la Curtea Domneascã când
totul era ruine - nu începuse refacerea -, dar parcã
mai pline de frumuseþi ºi visuri atunci când tinerii
care credeau cã pot schimba ei (ce nãstruºnice
speranþe) tirania comunistã, deci atunci când a
luat fiinþã prima organizaþie de luptã clandestinã
contra regimului ilegal instalat, organizaþie ce fiinþa
la Liceul Vãcãrescu, cu elevii Baravache, fiul
profesorului de matematicã, Mãrgulescu, mai
târziu Iliescu, Miclescu, Trifu ºi mulþi alþii, pe care
securitatea ºi puºcãriile comuniste nu i-a ocolit...,
aspect pe care cei de azi de la Liceul Vãcãrescu
nu cred de cuviinþã sã aminteascã. Ei, vechii
dascãli ai ºcolii sunt þinuþi minte cu stimã ºi azi.
Cei de azi... ar fi bine sã pãºeascã unii pe urmele
celebrilor înaintaºi.
Cartierul Suseni. Invadat în 44 de hoardele
staliniste, cu cãruþe ºi cai aproape sãlbãticiþi, cu
nelegiuirile lor, dar care s-au izbit din primele zile
de rezistenþa câtorva inimoºi, mai mult decât
patrioþi. Revin la Traian Geagu Marinescu, prins
apoi în munþi, torturat la securitatea din acest oraº
(în actuala casã de vis a vis de Liceul auto) ºi la
Piteºti, împuºcat în anul 1950 la Izvoare,
Dâmboviþa, de acelaºi ofiþer cãlãu ce l-a asasinat
ºi pe colonelul târgoviºtean Stãnescu....
Ei...amintiri. Câteva amintiri.

Lucian Penescu
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Târgoviºtea  o floare a darurilor
Târgoviºtea a rãmas partea
fiinþei mele, o dragoste ºi un
dor. E oraºul în care mi s-au
cristalizat ambiþiile, oraºul în
care mi-am început o instrucþie
intelectualã ce nu se va sfârºi niciodatã, oraº care m-a
protejat în momentele grele ale vieþii ºi cãruia i-am rãmas
dator. Oamenii ? Am sã scriu cândva despre ei. In primul
rând despre minunaþii lor dascãli: ajuns la Bucureºti, în
1952, pentru a urma ªcoala de Literaturã, mã uimeam
constatând cã mulþi învãþãtori târgoviºteni depãºeau
nivelul unor universitari din capitalã. Voi scrie apoi despre
ziarul local (numit prin timp Chemarea, Uzina ºi
ogorul, mai nou, cu îndreptãþire ºi falã Dâmboviþa),
ziar care a fost pentru mine un izvor de vitalitate ºi
inspirare. Încã elev (alãturi de prietenul Daniel Drãgan)
am avut satisfacþia de a fi acceptat de cãtre redactori
ca un mic tovarãº de-al lor. Aveam un sertar, al meu, în
lunga masã de ºedinþe a redacþiei, eram inclus în planurile
redacþionale, certat ºi lãudat ºi, mai ales, eram luat în
documentare în satele raionului, în fabrici, pe ºantiere.
În 1951, ziarul m-a trimis, ca delegat, la un congres al
corespondenþilor de presã. Eram cel mai tânãr partici-

pant, dar m-am numãrat printre avântaþii vorbitori. ªi,
înainte de a mã crede scriitor, ºtiu cã sunt jurnalist.
Am scris zeci de volume ºi mi-ar fi greu sã consider
cã unul dintre aceste zeci m-ar reprezenta cel mai bine.
Câteva nu au apãrut chiar aºa cum fuseserã concepute
iniþial, câteva au ajuns cu prea mare grabã la tipar, câteva
sunt simple experimente. ªansa mea e doar o culegere
selectivã (selecþia nu trebuie sã o fac neapãrat eu), o
carte propunând o biografie liricã, dar ºi o geografie a
drumurilor mele. Cartea despre Târgoviºte a fost scrisã
dintr-un puternic impuls sentimental. A fost prima,
dedicatã dupã rãzboi, magnificului oraº al adolescenþei,
mele. Am scris-o greu, fiindcã pe atunci nu apãruserã
lucrãri ºtiinþifice la zi ºi documentaþia se limita la puþine
titluri. Apãrutã într-un tiraj uriaº, Târgoviºtea mea s-a
bucurat de succes, s-a epuizat rapid ºi a furnizat unor
critici posibilitatea de a mã onora, onorând memoria
eternei capitale româneºti, cetatea nemuritoare a
gloriilor militare, dar ºi a cernelii tipograficeºti.

Gheorghe Tomozei
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Târgoviºte  destin românesc
Dacã este adevãrat, din
punct de vedere mitologic, cã
oraºele
sunt
stele
împãmântenite, Târgoviºtea
cu istoria lui culturalã ar
trebui asemuitã unui astru.
Cãci numai astrul are o
strãlucire proprie ºi o capacitate de a constela, de a aduna
alte stele la un loc, într-un
sistem bine articulat.
Curte Domneascã ºi Cetate
de Culturã, Târgoviºte ne-a dat
personalitãþi remarcabile ºi fenomene ale culturii care au
marcat adânc miºcarea noastrã în istorie ºi - mai cu
seamã  în ciuda istoriei ºi a terorii ei, dupã cum zicea
Mircea Eliade: Vãcãreºtii, Ion Heliade Rãdulescu, Grigore
Alexandrescu, ªcoala de prozã târgoviºteanã...
Ceea ce mã impresioneazã în mod deosebit în chipul
spiritual (nu cel fiziologic sau pur arhitectural) al Târgoviºtei
este vechimea ca dat antologic fundamental.
Or, vechimea, presupune organicism ºi certitudine
de a fi. Târgoviºtea beneficiazã din plin de acest har a lui
este, a lui a fi în deplinul înþeles al verbului fiinþial românesc.

Târgoviºtea se pune mereu, în
istoria de ieri ºi de azi, sub
semnul plinului. Ea are toate cele
trei dimensiuni temporale: trecut,
prezent ºi viitor. Le are fiindcã
reprezintã un destin. Destinul
acesta îi este de asemenea
întrutotul românesc cãci, ca în
mitul manolin, ea s-a ridicat
mereu din ruinuri, a ars etape,
s-a reînfiinþat ca pasãrea Phoenix, a supravieþuit prin valori, prin
culturã.
Ca om de culturã român din Basarabia înstrãinatã
aº mai adãuga cã sufletului meu îi sunã ca titlu de imperative atât sublimul îndemn  Creºterea limbii româneºti
/ ªi a Patriei cinstire cât ºi epitalamul lui Grigore
Alexandrescu: Vreme multã ziua-aceasta/ Va trãi în
pomenire,/ ªi al tãu îngeresc nume/ Veacurile îl vor ºti/
între douã þãri vecine/ Objet pacinic de unire/ A nãdejdei
stea plãcutã/ Rumâniei tu vei fi...

Mihai Cimpoi
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Eseu sentimental

Despre un loc anume nu ajunge doar sã auzi. E
musai sã ºi vezi. Pentru cã zvonul (zvonurile!) legat
(legate!) de colþul acela de lume multiplicã ºtirile,
lãþeºte repere, lungeºte distanþe ºi te trezeºti,
deodatã, cu o alcãtuire mai mult fantezistã decât
realã. E ca ºi când, absent la o partidã de vânãtoare
ori de pescuit, afli despre trofee atât de microbolante
încât simþi nevoia sã te întrebi: cât de departe e
plãsmuirea de adevãrul adevãrat ºi împãrþi, în
consecinþã, la cinci, la zece cãci ce depãºeºte
valoarea obiectivã e, neîndoielnic, legendã.
Amintirile mele cele mai vârstnice despre oraºul,
fost capitalã de principat, dateazã de la vârsta de 5 ani
când am traversat de la sud spre nord venind dinspre
Comiºanii patriarhali spre Doiceºtii oleacã industriali,
oleacã istorici unde tata, subofiþer de jandarmi, fusese
numit ºef de post.
Catrafusele (puþine!) câte aveam încãpuserã într-o
camionetã bãtrânã ca mama mare, zdranca! zdranca!
fãcea ea, aceea, strãbãtând, la pas, strãzile cam cu
hârtoape ale Târgoviºtei plinã de voievozi (zicerea tatãlui
nostru cel de toate zilele!) ºi eu stau cu nasul lipit de
gemuleþul din dreapta al maºinii minunându-mã, cãci
ce altceva decât minune este descoperirea din aproape
în aproape a inefabilului?
Aºa am vãzut, trecând prin preajmã, liceul Ienãchiþã
Vãcãrescu, Sala de arme ºi mai cu seamã turnul ciobit
al Chindiei, ciobit, ciobit dar câtã prestanþã, câta mândrie
orgolioasã! (zicerea stãpânului nostru Gheorghe).
Am plecat la cãtãnia licealã dupã ce am trecut
concursul de admitere în sesiunea din varã pe locul întâi,
chiar întâi (îngãduie-mi-se trufia!) ºi, conform disciplinei
militare a tatei am fost înscris la internatul Liceului
Vãcãrescu al cãrui director era proful de gimnasticã
Vasile Torje cãruia, plutonierul de jandarmi m-a predat
cu acte în regulã dar ºi cu indicaþia expresã: dacã vã
face probleme, altoiþi-l!
Nu m-am scâncit, n-am plâns, n-am stors mãcar o
jumãtate de lacrimã când am fost abandonat (aºa
vedeam eu!) biet pui de cuc pãrãsit în cuibul ciorii în
sala de meditaþie a aºezãmântului ºcolar cu pricina
pentru cã mi-am zis, filosoficeºte: ori Cezar, ori nimic,
iar eu mã socoteam un Cezar în devenire.
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Am rãmas la liceul târgoviºtean doar un an. Rãzboiul
se înteþise peste mãsurã, ºtirile de pe front erau tot mâi
înspãimântãtoare,
oraºul
devenise
þinta
bombardamentelor americane ºi plenul familiei a decis,
în consecinþã, mutarea mea ºi a fratelui Florin - Florentin
la Gãeºti - urbea nepânditã de asemenea primejdii. Iatã
de ce, în rãstimpul prea scurt în raport cu istoria
petrecut în fosta cetate de scaun mi-a fost dat sã
descopãr prea puþine din relicvele sale. În orice caz, eu
m-am strãduit din rãsputeri, am parcurs, dus ºi întors,
în nenumãrate rânduri Calea Domneascã (fostã, iniþial,
Uliþa Coconilor), am tremurat de emoþie cãlcând
mozaicul Bisericii Albe, am vibrat din toate simþurile
pãtrunzând în pronaosul bisericii Stelea, m-am mândrit
valahiceºte hoinãrind printre ruinurile Curþii Domneºti
ºi am încercat sã pãtrund tainele misterioase lãcãtuite
în zidurile bisericii saºilor ºi ale mãnãstirii franciscanilor
din Târgul de Sus. Ajungea? Da de unde! Eu am rãmas,
însã, cu zicerea valabilã ºi astãzi: de necrezut sunt,
Doamne, minunile tale!.
Peripatetizând îngândurat ºi singur prin marginile
oraºului cu o mie de strãzi ºi strãduþe am constatat,
spre uimirea mea, cã cele mai multe dintre ele purtau
nume de flori, de arbori ºi de pãsãri ca, de pildã: strada
romaniþelor, a crizantemelor, a lãmâiþei, a crinului, a
lãcrãmioarelor, a ghioceilor, a panselelor, a trandafirilor,
a alunului, a socului, a salcâmilor, a duzilor, a castanilor,
a cocorilor, a porumbeilor, a rândunelelor, ºi încã, ºi
încã iar amãnuntul acesta sublinia vocaþia poeticã a
locului ºi a edililor (de la întemeierea aºezãrii presupun).
Slavã Domnului ºi slavã domniilor lor, zic !
Dupã aproape o jumãtate de secol de la descãlecatul
meu în oraºul atât de drag mie, mã aflu, într-o amiazã
molcomã ºi portocalie de septembrie, plimbându-mã
agale prin parc. Nu iau seama la nimic, mã deplasez,
doar, cu mâinile la spate ºi târãsc, dupã mine, ca o
umbrã concretã, deceniul de singurãtate demult apus.
E bine, e frumos, e rememorativ ºi nu ºtiu de ce îmi
trece prin minte, tocmai acum, deviza lui Pico de La
Mirandola: de multe ºtiind ºi încã ceva pe deasupra...

Toma Biolan
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Târgoviºtea, în octombrie

N-am putut rezista ispitei de a revedea oraºul unei
bune pãrþi a copilãriei mele, deºi starea sãnãtãþii nu era
prea favorabilã unei asemenea deplasãri. În prima zi a
plouat ºi a fost urât afarã, în celelalte zile însã un soare
generos ne-a fãcut pe toþi sã uitãm torentele din ajun ºi
sã ne bucurãm de o vreme împãrãteascã.
Am mai fost la Târgoviºte ºi în ceilalþi ani, când s-au
þinut festivalul ºi concursul Moºtenirea Vãcãreºtilor,
ajunse la a XXXI- ediþie, dupã ºtiinþa mea cea mai longevivã
manifestare de acest gen din þarã. Dacã la începuturile
lor, festivalul ºi concursul strângeau poeþi ºi prozatori din
toatã þara, fãrã alegere, care participau la acþiunile respective dupã un tipic prea bine cunoscut ºi care fãcea
ca toate manifestãrile sã fie, indiferent de locul de
desfãºurare, ca trase la indigo, dupã 1989, schimbânduse vremurile, s-au schimbat ºi actorii. A intrat pe fir,
iertatã fie-mi expresia, datoritã ºi prestaþiei de excepþie a
lui ªtefan Ion Ghilimescu, de la Inspectoratul pentru
Culturã, ªcoala de la Târgoviºte, astfel încât, dacã ar fi
sã ne luãm dupã demonstraþiile lui Mircea Cãrtãrescu
din ultima sa carte, Moºtenirea Vãcãreºtilor riscã sã
devinã nu numai o arenã, dar ºi un stindard al
postmodernismului românesc. Lãsând gluma deoparte,
trebuie sã spun cã la nici o altã manifestare de acest
gen nu mã simt mai acasã ºi mai în largul meu ca la
Târgoviºte. Poate sunt de vinã oamenii, locurile, amintirile
care mã nãpãdesc. În mod sigur, compania în care mã
aflu de fiecare datã mã face fericit: pe lângã colegii de
ºcoalã, Mircea Horia Simionescu ºi Alexandru George,
au fost sau sunt în continuare fervenþi participanþi regretaþii
Cornel Regman ºi Cezar Baltag, apoi Barbu Cioculescu
(vãzut de Radu Petrescu drept membru de drept al ªcolii),
Ileana Mãlãncioiu (care a ºi luat, acum câþiva ani, cea
dintâi, premiul pentru literaturã al oraºului Târgoviºte),
Teodor Vârgolici, Tudor Þopa, Mihai ªora, Henri Zalis ºi
mulþi alþii, personalitãþi cãrora le cer iertare dacã nu le
menþionez aici numele, neavând la îndemânã un catalog
al tuturor prezenþelor. Dar ºi fãrã acest catalog pot adeveri
cã toþi cei ce au trecut pe la Moºtenirea Vãcãreºtilor sau simþit bine ºi au considerat ºederea lor acolo ca plinã
de foloase pentru ei.
Juriul, din care am onoarea sã fac parte împreunã
cu ceilalþi colegi (preºedinte fiind, pe bunã dreptate, cel
mai târgoviºtean dintre noi toþi, adicã Mircea Horia
Simionescu), are în fiecare an probleme cu
selecþionarea concurenþilor. Sã vã dau un exemplu: la
poezie s-au prezentat anul acesta vreo 140 de
concurenþi, faþã de vreo 40 la prozã, cifrã aiuritoare dacã

avem în vedere existentul de poeþi (deja tipãriþi) pe þarã
(pe metru pãtrat sau la suta de mii de locuitori). Maliþioºii
ar spune cã avem prea mulþi feneanþi, tineri cu capul în
nori. Optimiºtii ar putea socoti însã aceastã inflaþie ºi
ca un semn bun de nepierdere încã a speranþei, de
credinþã în puterea cuvântului. Depinde cu ce ochi priveºti
lucrurile ºi ce parti pris ai. Dacã e adevãrat cã cerul e
un acvariu pe care ni-l pune în cap Dumnezeu în fiecare
dimineaþã ºi înþeleg, ca iubitor de animale, cã poþi sã fii
bolnav de moartea unui pisoi hãcuit de maºini, cum
sunã niºte versuri ale talentatei Graþiela Popescu, mai
puþin înþeleg galimatias-ul în care se complac alþii,
amestecând, fãrã har, mecanici poetice dintre cele mai
diverse, de la Nichita Stãnescu la Mircea Cãrtãrescu,
idolul lor de astãzi. Mã rog, poate cã asta probeazã cã
în vremuri atât de tulburi, ca cele prin care trecem cu
toþii, postmodernismul, departe de a fi doar obiect de
glumã, e ºi o soluþie pentru începuturile multora dintre
literatorii noºtri de mâine.
Dar sã trec mai departe ºi sã spun cã existenþa, în
acelaºi timp, a unei bogate retrospective Petraºcu ne-a
umplut de fericire, eu având ºi avantajul unui ghidaj
inspirat, fãcut de prietenul meu din copilãrie, Timotei
Constantinescu, pictor de meserie. Deºi nãscut la
Tecuci, cu studii la Paris ºi multe expoziþii în strãinãtate
ºi la Bucureºti, Petraºcu a cãutat un loc de liniºte la
Târgoviºte, cumpãrându-ºi aici o casã, pe strada Bãrãþiei,
câteva case mai sus de cea în care am locuit ºi eu în
anii 1939- 1945. Am avut astfel ocazia sã dau peste
câteva pânze cu interioare ºi peisaje de la Viforâta ºi
Târgoviºte, care mi-au readus în memorie configuraþia
vechilor strãzi ºi arhitecturi de nori plasate magnific pe
bãtrânele ruine ale cetãþii.
Încoronarea lui Barbu Cioculescu, în finalul
manifestãrilor, cu Premiul pentru literaturã al oraºului
Târgoviºte, i-a dat prietenului nostru prilejul unei
alocuþiuni inspirate, în care am recunoscut, pe lângã
ecourile unei istorii încã vii, bãtãile unei inimi pline de
speranþe pentru urbea lui Cârlova ºi a lui Grigore
Alexandrescu. Evocarea plimbãrilor cu trãsura prin oraº
ºi pe drumurile judeþului m-au întors cu gândul la anii
propriei copilãrii când, cocoþat pe capra vreunei birje,
înfruntam, cu braþele deschise, aerul tare al unui alt
octombrie, un octombrie de demult, dar nepieritor.

Costache Olãreanu
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Confesiune
Târgoviºtea, oraºul meu de cântec ºi
de destin, am purtat-o ºi o port mereu cu
mine, oriunde m-aº gãsi, pânã la trecerea
în cealaltã lume. Poate chiar ºi dupã
aceea, dacã va fi cu putinþã ºi Dumnezeu
îmi va înþelege rugãmintea. Pentru cã ea,
Târgoviºtea, pentru mine, înseamnã
întoarcerea peste timp la
copilãrie, la adolescenþã, la
tinereþe, în spaþiul sufletului
meu. Aici am vãzut, pentru
prima oarã, lumina zilei întrun perimetru fericit, lângã
ruinele Palatului Domnesc ºi
ale Turnului Chindia, pe
vechea Cale Domneascã, la
Spitalul Judeþean, unde mama
era sorã medicalã.
Anii copilãriei mele s-au
înºirat pe rãbojul vieþii, ca pe o cale lactee
nedesluºitã, asprã, colþuroasã, dar
însoritã, între fascinanta lume necãjitã ºi
cuminte a satului Butoiu de Sus, locul natal al mamei - ºi capitala Þãrii Româneºti,
Târgoviºte, unde nu m-am sãturat
niciodatã sã visez ºi unde mi-a înflorit
adolescenþa într-o stare poeticã ce mã
însoþeºte ºi azi. Poate de aceea, în rarele
incursiuni fãcute pe meleagurile natale,
mai târziu, am simþit senzaþia cã sunt fãrã
vârstã. Pentru cã aici începe ºi tot aici
se sfârºeºte lumea sentimentelor mele
nemuritoare. Indiferent unde mã gãsesc,
în orice parte a þãrii, lumea aceasta mã
urmãreºte cu uimire, ca o umbrã
luminoasã, tulburãtoare. Pentru cã, poate
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chiar fãrã sã vreau, acel inefabil specific,
inconfundabil al meleagurilor natale s-a
fixat pentru totdeauna în memoria mea
afectivã, ca o clipã de veºnicie între
pãmânt ºi cerul neprihãnit al adolescenþei,
al tinereþii...
Ruinele Palatului Domnesc,
Cârlova, Ion Heliade Rãdulescu,
poeþii Vãcãreºti, Grigore
Alexandrescu, râul Ialomiþa cu
toate morile lui, Mãnãstirea
Dealu, Mitropolia, Biserica
Stelea, ctitorie a lui Vasile Lupu,
al Moldovei, unde am fost
botezat, primind numele de
Alexandru, sunt existenþe de
care nu pot fi separat decât
numai atunci când voi intra în
veºnicia cuminte ºi fireascã a
þãrânii. ªi nici atunci ! Pentru cã, toate
acestea sunt coordonatele patriei mele de
suflet, unica patrie, indivizibilã ºi de
neînlocuit, Târgoviºte, pe care niciodatã nu
am uitat-o, chiar dacã, de multe ori - poate
chiar de prea multe ori - i-am rãmas dator,
ca un copil hoinar faþã de mama sa...
Iatã de ce, cu un infinit de guri aº
striga, dacã mi-ar fi în putere, pe toate
drumurile, aceastã confesiune de suflet
pânã la trecerea mea în veºnicie,
confesiune pe care o întãresc fãrã niciun fel de reticenþã cu umila mea
semnãturã, drept garanþie.

Alexandru Mircescu
Articol publicat în nr. 1/2000

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

Târgoviºtea  între ieri ºi azi
Probabil mã aflam într-o profundã eroare, datoratã
lipsei de informaþie, dar mie nu mi-a plãcut, multã vreme,
Târgoviºtea. E drept cã am cunoscut oraºul târziu, dupã
absolvirea facultãþii, în 1970. Venisem dintr-un Bucureºti
modern º i fremãtãtor, pe care nu voi înþelege niciodatã
de ce l-am pãrãsit, ºi aveam de rezolvat niºte formalitãþi
la Inspectoratul ªcolar, în vederea instalãrii ca profesor
în Gãeºti. Oraºul mi s-a pãrut sãrãcãcios ºi pustiu, mort
sub cãldura sfârºitului de august. Clãdirea în care se
afla instituþia amintitã, una dintre puþinele care se mai
pãstreazã din vechiul Lipscani, era insalubrã, cu holuri
înguste ºi birouri sordide, cu podele scârþâitoare care-þi
dãdeau permanent senzaþia
cã se vor prãbuºi sub tine.
Mie, care cunoºteam bine
adevãraþii Lipscani, strãduþa
îngustã,
plinã
de
magherniþe în care se
înghesuiau magazine cu de
toate, mi se pãrea
meschinã ºi ridicolã ca
orice imitaþie. ªtiu cã unii
au deplâns-o (ºi o mai
deplâng, fãrã sã-ºi dea
seama cã sunt prizonierii
unui
sentimentalism
pãgubos
ºi
vetust)
dispariþia. Eu personal eram îngrozit la ideea (care se
mai vehicula) cã relicva aceea grotescã ºi lipsitã de
confort se va pãstra printre clãdirile zvelte care fãceau
sã se ghiceascã un alt oraº.
Sigur, nu mã lasã rece ruinurile ºi mã umplu ºi eu
de un complicat fior când urc scãrile întortocheate ale
Turnului Chindiei, când îmi închipui trãirile celor de
odinioarã. M-a tulburat ºi mã va tulbura totdeauna
aventura umanã prin timp. Am fost la Sarmizegetusa
Regia, am frecat în palme boabe de grâu carbonizate în
urmã cu aproape douã mii de ani, am trãit neputinþa de
a mã închipui în acelaºi timp dacul care se apãra ºi
romanul care ataca. Am scris cândva despre asta. Aici,
la Târgoviºte, trecutul îmi este mult mai familiar, dar
uneori apropierea prea mare orbeºte ºi nu mai observãm
tainele ori frumuseþile de lângã noi. Deºi mai vizitasem
Complexul Muzeal de la Curtea Domneascã, am
redescoperit, în urmã cu câþiva ani, totul cu o privire
nouã, conducându-mi acolo niºte rude din Transilvania.
Propriu-zis am revãzut totul cu privirea lor proaspãtã.

Dar eu iubesc totuºi Târgoviºtea nouã.
Da, mã pierd ºi eu din când în când prin sãlile
Muzeului Tiparului ºi al Cãrþii Vechi Româneºti,
umplându-mã de boarea trecutului ºi de aroma de smirnã
ºi tãmâie a cãrþilor vechi. Urc uneori la Dealu ºi mã
reculeg în tãcerea peisajului ºi în austeritatea vieþii
monahale. Dar mie îmi place Târgoviºtea de azi, cu
arhitectura ei care a gãsit un echilibru între vechi ºi nou,
cu spaþii largi dintre clãdirile din centru, poate cu prea
multã piatrã ºi cu prea puþinã verdeaþã ºi apã - dar
acestea sunt lucruri care se pot corecta. Inima mea
bate cu oraºul de astãzi, cu marile sale întreprinderi
care poate vor redeveni, cu
Universitatea ei tânãrã, o
instituþie de învãþãmânt
care, dacã ºi-ar spori cu
adevãrat prestigiul, ar
schimba spiritualiceºte
localitatea, cu marea ei
bibliotecã unde cele douã
dimensiuni temporale trecutul ºi prezentul fuzioneazã în tinereþea
mãcar spiritualã a cititorilor.
Altfel, mi s-a pãrut
întotdeauna cã târgoviºtenii
trãiesc, mai ales în plan
cultural, prea mult cu faþa întoarsã spre trecut, într-o
adoraþie perpetuã ºi smeritã. Sunt prea smeriþi, ºi
aceasta pentru cã smerenia e mai comodã decât o
despãrþire creatoare. Dar eu iubesc Târgoviºtea de
astãzi, oraºul în care-mi regãsesc periodic confraþii întru
scris ºi visare. Confraþi pe care, de câte ori am ocazia
(ºi iatã cã o am ºi aici), încerc sã-i smulg din reveriile
paseiste, întorcându-i cu privirile cãtre prezent ºi chiar
cãtre viitor. Ruinurile sunt frumoase, dar eu iubesc
clãdirile care stau în picioare ºi freamãtã de viaþã. Trãiesc
acest sentiment fiind convins cã trecutul nu poate fi
slujit cu adevãrat (ºi el trebuie slujit, cãci ne trebuie
ceva mai mult decât înscrisuri pe boabe de mei, de
porumb ºi de grâu care nu ni s-au pãstrat, cum zicea
echivoc un poet) decât slujind prezentul. Altfel trecutul,
oricât de prestigios, devine o gaurã neagrã, black hole
în care suntem sorbiþi fãrã sã lãsãm nici o urmã.

Tudor Cristea
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Târgoviºtea  a doua capitalã a
locurilor mele natale...
Obiºnuiesc nespus
de mult sã mã uit în
urmã. Merg ce merg ºi
mã uit în urmã. Tot mi se
pare ca am pierdut ceva.
Tot mi se pare ca am
pierdut-o pe mama.., cã
mama a rãmas în urmã.
ªi tot privind în urma mea, alãturi de mama stã tot
trecutul acestui oraº în aerul proaspãt al Bucegilor,
îmbogãþit cu mireasma florilor de mãr ºi al florilor de
salcâm, mireasmã pe care o aduceam, venind cu mama
de mânã, din satul meu Mânjina, sat aºezat pe valea
dulce a apelor Râului -Alb.
ªi, ca-ntr-o curgere perpetuã, o mamã, nu conteazã
care, dar o mamã cu copilul ei de mânã, poate povesti,
dar întotdeauna poate povesti ºi altora, cât de necesarã
a fost ºi este Târgoviºtea mea, oraºul meu strãvechi, în
viaþa celor de aici ºi-n viaþa celor din jur pânã dincolo de
piatra înãlþatã a Carpaþilor.
ªi tot uitându-mã în urmã aº vrea sã cãlãtoresc peste
munþii cei înalþi ºi peste ape, sã vãd ºi eu Florenþa, sã
stau pe o bancã, într-un parc, ºi sã cumpãnesc cu gândul
meu dacã mai este un loc aºa de drag inimii mele cum
este Târgoviºtea.
Mircea Horia Simionescu exclama: Târgoviºtea mea
e o Florenþã valahã!. O fi! exclam ºi eu. Dar a mea, nu?
De ce numai a lui ºi a mea, nu ?
Aº da glas primelor emoþii, primelor sentimente, dar
mã ruºinez în faþa mãreþiei, a magnificului Turn al Chindiei,
ºi-n faþa depozitarelor de timp, de soare roditor ºi de ploi
care sunt ruinurile. Cãci ce pot fi aceste ruinuri decât
capodoperele de artã ale timpului, ale soarelui ºi ale ploilor,
iar cântecul meu, mângâietor ºi cald ca o mãtase a
sufletului, adie ºi foºneºte la poalele domoale ale Dealului.
Între cele douã hotare de neclintit, cel al Ialomiþei ºi
cel al Dâmboviþei, stã copilãria mea de om sãrman, o
reºedinþã a þãranului liber, strâns legat cu invizibile fire de
pãmântul care adãposteºte de veacuri pe moºii ºi
strãmoºii mei.
M-am oprit de mânã cu mama, în faþa meºterului tipograf
Macarie, apoi în faþa lui Coresi, meºter ºi el, tipograf, Coresie
din Cucuteni, pentru cã ºi ei au gãsit în acest oraº o capitalã,
o a doua capitalã a renaºterii locului natal.
Neagoe Basarab, vulturul Basarabilor, ºi-a întins
aripile sale ocrotitoare ºi peste acest pãmânt, peste
cronici ºi istorii, ºi în clipele de rãgaz cãrturãresc ºi-a
aºternut sufletul lui Basarab, de român, pe pajiºtea
viitorului Vasile Cârlova, ºi pe livejuri ºi-a înãlþat turla noii
capitale, o cupolã istoricã de talie europeanã.
De-a lungul strâmtelor ulicioare ale Târgoviºtei de
altãdatã, în umbra scumpelor ruinuri, casã lângã casã ºi
bisericã lângã bisericã, între albastrele dealuri care
închideau între culmile lor istoria secularã a oraºului meu,
era prezentã marea familie a Vãcãreºtilor.
Serpentinele ºoselei care urcã spre Mânãstirea Dealu
parcã, picãturã cu picãturã, curg din sufletul meu ºi acolo,
sus, în cuibul de vultur al luceafãrului, stau ochii Viteazului
ca doi pui care aºteaptã, aºteaptã. generaþiile care vin, oraºul
întreg ºi colinele nordice ale Târgoviºtei cu satele lor care
poartã nume dintre cele mai frumoase, adevãrate icoane
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sonore coborâte din cãrþile de odinioarã ºi iar înãlþându-se
pânã la aºezãrile din stele ºi din veacuri nenumãrate.
De cele mai multe ori nu pot sã-mi închipui cu ce
unelte au lucrat înaintaºii noºtri târgoviºteni pentru a ne
lãsa nouã moºtenire aceste mãrturii legate de puntea
de veacuri a Dealului peste care trec zilnic care
încãrcate cu amintiri, cu frunze ºi ploi strãvechi de
dragoste ºi de dor faþã de acest pãmânt umezit de
lacrimile atâtor mame, câte au fost, ºi cred cã vor mai
fi, sã nascã oameni de talia lui Mihai Viteazul, Mircea
cel Bãtrân, Vlad Þepeº, Vlad Înecatul sau de talia
doamnelor de tainã care au vegheat zi ºi noapte la
leagãnul pruncilor lor, sã nu le fure nimeni crucea ºi
spada, de pe alte meleaguri.
În anul 1499, Radul cel Mare întãrea legãtura dintre
cei din cer, cei mai vii locuitori ai veºniciei noastre, ºi cei
de pe pãmânt, adicã cei vii, dând la ivealã silueta creºtinã
a bisericii Sfântului Nicolae, loc sfânt de mãnãstire, o
concurenþã de stiluri îngemãnate într-un specific aparte,
toate ducând la zidirea unui nou stil, cel brâncovenesc.
Aceastã siluetã de arhitecturã creºtinã avea sã se
înnobileze cu silueta unui cap fãrã de trup, capul de unire
Mihai Viteazul, pe la anul 1601 mi se pare...
În sfânta încãpere a acestui univers, a capului fãrã
de trup, stã un neam întreg de daci ºi de romani, de
geto-daci, de traco-daci, un neam de munþi, de dealuri ºi
de câmpii care ne-a fost ºi încã ne va fi pe aceastã parte
a planetei, dar ºi poporul meu cel din viitor care coboarã
pe coloana fãrã de sfârºit a fiinþei noastre, în prezent, cu
gândul cã trecutul îi dã iar o stare de viitor. Capul
voievodului este ºi trecutul, ºi prezentul, ºi viitorul, pentru
cã în acest cap, ca-ntr-o sãmânþã, stã imaginea noastrã,
dar ºi fotografia cereascã a viitorului.
Destule mãrturii materiale ºi spirituale zac sub oglinda
veºnicã a Ialomiþei ºi cu reflexele apelor sale vorbeºte în
fiecare zi soarelui, iar soarele ne vorbeºte nouã, de parcã
am fi nu copiii lui, ci urmaºii urmaºilor lui.
Trecând peste Ialomiþa, drumul spre Mãnãstire, ca o
domoalã verticalitate ºerpuitã de unduirile veºnice ale
spiritului nostru naþional duce, clipã de clipã, ºi anotimp
dupã anotimp, adolescenþa soarelui rãsãrind spre azurul
ceresc al ochilor celui care încã nu ºi-a gãsit nici în moarte
odihna cea veºnicã.
Pentru cã aceºti ochi sunt încã o poartã de intrare a
oºtirilor române cãtre mândra ºi curata Grãdinã a Maicii
Domnului, unde troneazã Triunghiul de Aur al Românilor;
triunghiul spaþiului mioritic: Þara Româneascã, Moldova
ºi Ardealul.
În fiecare zi aerul Târgoviºtei mã rãsfaþã ca pe un
copil, de mânã cu mama lui.
Privesc mereu în urmã sã n-o pierd pe mama. Pe mama
mea, Maria satului natal, prima capitalã a fiinþei mele.
În clopote simfonia spaþiilor depãrtate prinde contur
ºi bronzul începe sã curgã pe umerii de iarbã ai Dealului.
Aici muzica sferelor are cel mai odihnitor sens. Aici
cred cã m-am nãscut ºi eu, în cea de-a doua capitalã a
locurilor mele natale.

Constantin Voicu
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Târgoviºte, dragostea mea

Datorãm, este bine ºtiut, înþeleptului Hui Nang din
cetatea cu chiparoºi visãtori Heng Yang inscripþia
aforisticã potrivit cãreia ceea ce poate fi arãtat nu poate
fi spus. Eu mãsor cu ºchioapa, cu cotul, cu stânjenul,
duios, tulbure ºi subaltern zicerea filosofului de la Soare
Rãsare ºi mi se pare pândit de o crizã a autoritãþii, însã
îmi spun, ceea ce creatura omeneascã lasã
nedesãvârºit, nu desãvârºeºte nici întâmplarea. Dar ce,
Dumnezeule Mare, ar fi de arãtat (ºi nu de spus) ca primordial între atâtea repere istorice (pentru cã amintirile
sunt ca biografiile, ulterioare) câte au jalonat (ºi jaloneazã
încã) parcursul milenar al dulcii Târgoviºte - cetate
medievalã situatã la intersecþia a patru drumuri esenþiale
marcate de tot atâtea hanuri de popas aþinând calea
diligenþilor de poºtã cu cai de schimb, cãlãreþi de schimb
ºi obraze neguþãtoreºti înfloritoare? Multe... Multe ºi nu
mãrunte... Dar despre asta puþin mai încolo, dupã cântatul
cocoºilor de ziuã, când spiritul devine poveste.
Rememorãm diferit amãnunte minore ºi fapte
extraordinare (aºa se potrivesc în cronicã) însã nescrise
în letopiseþi ele se ºterg din memorie ca fumul: încet
dar sigur. Cum se spunea în vechime: învãþul înþelepciunii
începe cu zicerea în doi peri.
Una din promisiunile fãcute omului a fost capacitatea
de a-ºi depãºi limitele elementare, de a dobândi
claritatea superioarã dincolo de care e înþelegerea unei
alte lumi. Eu sunt pelerinul îmbãtrânit de drumuri,
îmbolnãvit, peste noapte, de dureri de picioare...
Mã trezesc, în acest septembrie rãcoros ºi
portocaliu, la prima clipire a dimineþii, la cel din urmã
sclipãt al luceafãrului de ziuã pentru cã bãtrâneþea
cheltuieºte-risipind somnul între douã brume al
vânãtorilor în devremele cocoºilor de munte. Ci eu
îmi rezerv desfãtarea miºcãrii printre trecãtorii
îngânduraþi ºi tulburi, singur totuºi, asemeni
constelaþiei Sirius ºi merg, ºi merg... Mã întorc, astfel,
dupã mai bine de o jumãtate de secol, la poarta
Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu situat pe Calea
Domneascã la intersecþia cu drumul ce duce la Valea
Voievozilor ºi mã cuprinde, a câta oarã, senzaþia cã
datorez acestei instituþii înclinaþia poeticeascã
asemãnãtoare cu cea a patronului trãitor, în aceste

locuri, prin vitrege vremi. Pe mine mã miºcã din
rãdãcini asemenea chestii fiindcã existã o ordine în
toate iar aceastã echilibristicã acaparatoare se aflã
dincolo de interogaþii ºi mai cu seamã dincolo de ce
poate fi arãtat dar nu ºi spus. Îmi amintesc, dintr-o
întoarcere la esenþe, tot rulând pe asfaltul perfectibil
al Cãii Domneºti, cã aceasta s-a numit iniþial Uliþa
coconilor dupã numele fostei case a feciorilor lui
Constantin Brâncoveanu aºezatã den jos de biserica
«Sfânta Vineri» ºi mie mi se pare incorectã numirea
ca la început: reprezentabilitatea feþilor e
incomparabilã cu cea a pãrinþilor voievozi.
Simt, în aerul pur al dimineþii de început de toamnã
vibraþiile (abia) ale clopotelor bisericii Stelea,
menþionatã de cãlãtorul Paul din Alep, cu încântare cãci
mirarea este emanaþia omenescului din oameni.
Am trecut pe la Muzeul Tiparului ºi al Cãrþii
Româneºti Vechi ºi m-au lãsat pe gânduri plãcile de la
Tãrtãria, inscripþiile dacice pe ceramicã precum ºi
cãlimãrile de brâu ºi inelele sigilare, m-a apucat o stare
de mândrie supremã ºi am iubit Târgoviºtea o dalã mai
mult. Caut ceva care sã exprime sublimul dar vorbele
mi se par sãrace. Nu întotdeauna, ºtiu bine, fantasticul
se contopeºte cu realitatea concretã dar aceastã stare
de disarmonie, dacã ne este permis sã observãm, nu
opereazã nociv oricât ne-am strãdui sã susþinem
contrariul. Ce vreau sã spun cu asta? Ei bine, aº vrea
sã spun, amintindu-mi o zicere gânditoare a Anei-Reli
cã privilegiul moare la lumina zilei.
Se face de amiazã, se face de obosealã, se face de
foame ºi de sete iar eu mã preumblu, încã, stãruitor, prin
Muzeul Scriitorilor Dâmboviþeni, prin casa- atelier a lui
Gheorghe Petraºcu ºi casa natalã Tony Bulandra ºi
gãsesc peisajul trist, îngheþat, parcã oleacã vetust ºi
stereotip. Badaling aº striga pe limba scriitorului de pe
meterezul Marelui Zid, agãþat de cingãtoarea Zeului zeilor
încercând sã obþin rãspuns la întrebarea capitalã de ce?,
iar El nu-mi rãspunde fiindcã de unde atâtea rãspunsuri?...

Nicolae Neagu
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Târgoviºtea, aºa cum am cunoscut-o
Nu am nici un fel de
rude la Târgoviºte ºi nam cunoscut oraºul
pânã când un interes
profesional m-a chemat
aici, cu multã vreme în
urmã: îmi luasem o tezã de doctorat care presupunea
discuþia mai multor scriitori din acest oraº ºi, cum am
crezut totdeauna cã existã o relaþie oarecare între oameni
ºi locurile de care sunt legaþi, am vrut sã cunosc oraºul
cel mai celebru al romantismului românesc înainte de a
scrie despre poezia lui Cârlova, Heliade Rãdulescu ºi
Gr. Alexandrescu. Am ajuns aici la sfârºitul anilor ºaizeci
sau cel mult prin 1970, cred; eram pe acea vreme
secretar ºtiinþific al Societãþii de ªtiinþe Istorice ºi
Filologice, fapt care mi-a uºurat cãlãtoria ºi contactul
cu profesorii din partea locului. Atunci l-am cunoscut
pe profesorul Gioglovan ºi fãrã îndoialã ºi pe alþi
intelectuali care se ocupaserã de istoria culturalã a
oraºului ºi aºa cred cã am ajuns la Muzeul Scriitorilor
Târgoviºteni, instalat - atunci ca ºi acum - în casa
scriitorului Ioan Al. Brãtescu- Voineºti, în mijlocul unui
parc superb, precum ºi la biblioteca oraºului, care se
afla pe atunci într-o casã veche cu etaj, în apropierea
Curþii Domneºti. Am vizitat oraºul pe îndelete.
În orice caz, atunci centrul avea încã vechea sa
înfãþiºare, blocurile ºi piaþa centralã nu existau ºi aceastã
parte semãna mai mult cu un labirint, agreabil de altfel,
cu case specifice unui asemenea târg, ca la Râmnicu
Vâlcea de pildã, cu oarecare ºtaif, deºi umilite de
trecerea timpului ºi de neîngrijire: un labirint verde, cu
grãdini ºi pomi care îndulceau aspectul de oraº de
câmpie, surprinzãtor pentru mine, care ºtiam, din poeþii
respectivi, cã se aflã într-o zonã de dealuri, cã munþii îi
strãjuiesc maiestuoºi orizontul ºi cã aºezarea lui era în
sine pitoreascã ºi poeticã. Dacã sub acest raport
cãlãtoria a fost oarecum un eºec, pentru cã n-am
identificat (cum aº fi putut!) nici unul dintre posibilele
peisaje caracteristice, ea a fost rodnicã sub alt aspect:
mi-a deschis puþin orizontul asupra trãsãturilor proprii
unui astfel de oraº, cu un trecut istoric important dar
cãzut în oarecare uitare, fãrã mare industrie (care s-a
instalat ulterior) ºi de aceea care a pãstrat în mare parte
trãsãturile urbanistice ºi stilul de viaþã care mai aducea
aminte, cât de cât, de târgurile începutului de secol al
XIX-lea. Nu vreau sã spun cã l-am imaginat pe Heliade
fugind de la ºcoalã pe uliþa care-i poartã astãzi numele
(plecam dimineaþa sã merg la ºcoalã, dar mã întorceam
pe altã uliþã...) sau pe boier Andronescu rãsturnat pe
pernele rãdvanului de Viena, trecând în treapãdul cailor,
ca într-un roman de D.V. Barnoschi, nu; nici nu s-ar
putea imagina prea multe pentru cã vechea casã în care
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s-a nãscut ºi ºi- a trãit copilãria Heliade Rãdulescu,
lângã biserica Sf. Voievozi, nu mai existã demult, iar
înfãþiºarea casei lui Grigore Alexandrescu sau a bisericii
Stelea, unde au învãþat sã silabiseascã poeþii respectivi,
s-a schimbat mult de atunci, în renovãri repetate. Vreau
sã spun însã cã urbanistica mãruntã, felul caselor,
grãdina care le înconjoarã, tipul de uluci sau cotiturile
uliþelor, ca ºi alte o mie ºi unul de detalii insignifiante
dar remanente, dau o imagine globalã, difuzã dar nu
fãrã personalitate, a unei scene pe care s-au desfãºurat
atât fapte de viaþã, cât ºi fapte de culturã. Cunoaºterea
lor nu se poate fructifica ºi identifica în nici un detaliu
concret al vreunei cercetãri de mai târziu, dar ea dã
cercetãtorului o anumitã siguranþã în navigaþia
imprevizibilã prin meandrele unei lumi care nu mai este.
Din aceastã perspectivã, punerea în paralelã a unor
texte poetice ºi a realitãþii locului nu este fãrã învãþãminte.
Curtea Domneascã de pildã, apare în poezia lui Heliade
sub o luminã pe care vizitatorul de astãzi n-o poate
recompune decât cu efort mental. Cadrul general era
atunci mai larg, mai deschis, pentru cã de pe ruine se
putea vedea în zare dealul cu mânãstirea respectivã: Pa dealului sprânceanã, pe fruntea-i cea râpoasã / O
cetãþuie veche, lãcaº religios.... Ruinele castelului, care
se aflau ºi atunci în oraº, fãrã nici o îndoialã, par însã
abandonate în mijlocul unui pustiu, nãpãdit de ierburi înalte
(Muºchiul acesta verde ce vremea-l grãmãdeºte / Aste
ierburi sãlbatici ce în pustiuri cresc) ºi locuit de cucuvele:
Dar ce glas întrerupe astã tãcere sfântã? / E glasul
cucuvaii ce plânge al sãu dor etc. Târgul pare mai degrabã
un mare sat, în care se aude vâjâitul morii iar vitele trec
agale spre apã, într-o atmosferã de un bucolic învecinat
cu al celui din balada Zburãtorul: Turme, cai, dobitoace
la apã se coboarã,/ Clopote bat, se scutur....
Pânã astãzi stãruie peste oraº o vagã impresie de
paºnicã ºi domoalã existenþã, care ascultã de ritmuri
ancestrale ºi mai puþin de imperativele modernitãþii, dau
o impresie de vechime, de stil, care nu se poate
contraface; Târgoviºtea aratã a ceea ce este: un oraº
vechi, de al cãrui trecut e conºtient dar fãrã exces, cu o
populaþie mai intelectualã decât media altor locuri (noblesse oblige!), care se reflectã în librãrii, în muzee ºi
biblioteci ºi într-o detaºare politicoasã cu care localnicul
se miºcã, rãspunde, intrã în contact cu o lume despre
care pare cã ºtie mai multe pentru cã aici s-a fãcut
istorie. Este o amprentã pe care o poartã, fie cã vor, fie
cã nu, toþi locuitorii oraºelor marcate de un trecut imperial, într-un fel sau altul, al politicii, al rãzboiului, al culturii;
Târgoviºtea le-a cunoscut pe toate.

Mircea Anghelescu
Articol publicat în nr. 1/2002

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

Târgoviºtea de ieri ºi de azi
E aproape un
miracol cã orãºelul meu
de acum 60 de ani,
locuit cam de vreo 20000
de persoane, a ajuns
astãzi la aproape 100000 de suflete. Timpul a schimbat
radical faþa acestui oraº. Dacã intri în Târgoviºte dinspre
Bucureºti, dupã Ulmi, începi sã vezi o serie de blocuri
pe care noi nici nu le visam. Aceleaºi construcþii le
întâlneºti unde era regimentul de tancuri, prin spatele
vechiului obor, pe terenurile ºcolii de cavalerie ºi pe Tudor
Vladimirescu, mai ales în partea care duce cãtre Sârbi.
Toate aceste blocuri au fost fãcute ca sã-i
adãposteascã pe cei veniþi de la þarã dupã
industrializarea oraºului. Aceastã industrializare, care
punea în pericol, spre exemplu, acum douãzeci de ani,
existenþa cimitirului din spatele Gãrii, care trebuia sã
fie mutat în Suseni, fiindcã acolo se construia o fabricã,
a avut efecte pozitive ºi negative.
Pe vremea copilãriei mele, se gãtea cu cãrbune sau
cu lemne, astãzi se folosesc gazul ºi electricitatea. Iarna
ne încãlzeam cu lemne, la sobe de teracotã ºi mai
puneam ºi câte o buturugã, care sã menþinã focul cât
mai târziu. Astãzi, toatã lumea are în apartamente
calorifere. E adevãrat cã mijloacele pe care le
întrebuinþãm acum ca sã gãtim ºi sã ne încãlzim sunt
mult mai comode, dar cunosc mulþi oameni care se
simt fericiþi atunci când ies din iarnã ºi considerã cã sau nãscut din nou, din pricina preþului de întreþinere foarte
piperat pentru majoritatea târgoviºtenilor.
Pe vremuri, când veneai de la garã, în piaþa
Mitropoliei, unde începea centrul, vedeai un mic bloc al
lui Petre Popescu tipograful, fost primar al oraºului.
Astfel de construcþii puteau fi numãrate pe degete în
oraºul nostru. Aproape toatã lumea avea casã cu poartã
la stradã ºi o grãdinã în faþa sau în spatele casei. Mulþi
dintre locuitori mai aveau ºi ceva pãsãri sau animale
domestice. Azi e greu sã ai un câine la apartament sau
chiar o pisicã.
Pe stradã, toatã lumea se cunoºtea, cei mai tineri
îi salutau pe cei bãtrâni, iar domnii îºi scoteau pãlãria în
faþa doamnelor, spunând: sãrut-mâna, doamnã!.
Astãzi, din pricina individualismului, dacã cineva e singur
ºi bolnav în apartamentul lui de la bloc, unde, de multe
ori, nici nu îþi cunoºti vecinii, poþi sã mori fãrã ca nimeni
sã ºtie, fãrã ca nimeni sã afle, pânã când cadavrul tãu
va mirosi a putrefacþie.
Pânã au apãrut frigiderele, pãstram la rece, în pivniþã,
tot ce era nevoie ºi tot acolo, toamna, puneam butoiul de
murãturi ºi legumele ce se pãstrau în timpul iernii. Mã
delectam cu cireºe, caise, mere ºi pere, iar astãzi, prin
toate târgurile gãseºti banane, portocale ºi ananas. La
restaurant începeam cu o þuicã, apoi continuam cu o
bere la halbã sau la þap, Azuga sau Bragadiru, nu era
moda sã ceri o vodcã Absolut sau Smimoff, sau o bere
Carlsberg sau Tuborg. Fanta ºi Coca Cola nu existau,
eram fericiþi cu o limonadã sau cu un suc natural de fructe.

Cam aºa stãteau lucrurile în epoca aceea romanticã,
atunci când nu gãseai ca acum, peste tot, un non stop,
un supermarket, un exchange, când nu cereai o icecream, ci o banalã îngheþatã pe bãþ sau la comet, încât
acum toate par sã fie OK. Am constatat, în ultimii ani,
cã nu doar oamenii ºi arhitectura locurilor s-au schimbat,
ci ºi limbajul, mult mai pestriþ ºi foarte departe de limba
pe care am învãþat-o noi la ºcoalã. Foarte multe
împrumuturi din alte limbi, multe dupã ureche, o
gramaticã aproximativã sunt semne de îmbolnãvire a
limbii române ºi ºcoala trebuie sã fie prima care intervine.
Dupã Revoluþie am revenit la Târgoviºte de cel puþin
20 de ori, câteodatã chiar de douã ori pe an. Am regãsit
aceeaºi garã, acelaºi bulevard cu castani ºi Turnul
Chindiei era mereu la locul sãu. Trebuie sã fiu obiectiv
ºi sã recunosc cã acest oraº este aproape în întregime
asfaltat, cu o bunã canalizare, cu destulã luminã
electricã noaptea, cu trotuare decente ºi cu multe
taxiuri. E mai curat decât Bucureºtiul ºi nu are decât
foarte rar câini vagabonzi pe stradã. Oraºul e împãrþit
dupã niºte reguli ale cãror raþiuni nu le înþeleg, pentru
cã eram obiºnuit cu împãrþirea dinainte, în care dacã
întrebai pe cineva unde locuieºte, îþi rãspundea spre
Suseni, cãtre Sârbi, spre garã, pe Costescu
Comãneanu, pe la obor, etc.
Am vizitat recent parcul oraºului, care are ºi o
grãdinã zoologicã foarte frumoasã. Spre deosebire de
grãdinile particulare ale oraºului, din perioada interbelicã,
printre care cea a lui Polizu Dragomirescu, târgoviºtenii
pot acum sã se plimbe ºi sã ia aer într-un spaþiu mult
mai întins, propice ºi manifestãrilor artistice ºi culturale.
Terenul de la Sala de Arme, care s-a inaugurat cam la
plecarea mea, este astãzi un stadion frumos ºi e pãcat
cã nu mai avem echipã de fotbal în prima divizie. Cam
la vreo trei ani de la Revoluþie, m-am întâlnit cu Radu
Urziceanu la Bucureºti ºi am venit cu el la Târgoviºte,
unde s-a organizat pe acest teren un turneu de fotbal
feminin, cãruia i s-a dat o cupã cu numele meu. Au
participat vreo cinci echipe ºi eu le-am dat premii în
bani fiecãrei echipe participante. Mi-am amintit de
timpurile mele de sportiv ºi bineînþeles cã am vãzut apoi
ºi o partidã a Chindiei.
M-am schimbat, desigur, ºi nu puþin, în cei 60 de
ani de când am pãrãsit oraºul. Târgoviºtea s-a schimbat
ºi ea, la rândul ei. Dacã mã întrebaþi dacã acest lucru e
spre bine sau spre rãu, cred din toatã inima cã
schimbarea este pozitivã. ªi în felul în care aratã oraºul,
ºi în mentalitatea locuitorilor sãi. Nu trebuie sã fim doar
nostalgici, progresul este esenþial în viaþa unui oraº.
Bineînþeles cã aceste pagini sunt efectul nostalgiei,
o privire melancolicã ºi duioasã asupra Târgoviºtei de
altãdatã. E înscris în natura umanã ca frumuseþea sã
aparþinã mai degrabã trecutului.

Corneliu Popescu

Articol publicat în nr. 2/2004
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Oraºul crizantemelor de aur
Îmi mai plãcea acolo la Târgoviºte în perioada aceea de
început faptul cã nenica Ion, vãrul meu, feciorul lui Taica
Matei, fratele cel mai mare al lui tata, fãcea de vreo trei ani
o ºcoalã de lãcãtuºi mecanici, pedinte de Corporaþie. El
cunoºtea toate coclaurile ºi împrejurimile oraºului. Era flãcãu
versat, uns cu toate alifiile, mã luase în grijã din proprie
iniþiativã ºi mã proteja ca pe un frate mai mic. Se îngrijea de
mine sã fac un duº fierbinte în toatã sâmbãta cu el acolo la
Corporaþie, * sã-mi schimbe cu regularitate lenjeria de corp,
mã punea sã-mi fac bocancii cu cremã la el în vestiarul
ºcolii. Venea ºi mã lua la scãldat atunci când ºtia cã aº fi
liber, nu la Iazul Morilor unde mã duceam câte odatã cu
bãieþii, ci la râul Ialomiþei undeva într-o bulboanã de sub
Podul Mihai Bravul unde apa era foarte adâncã. El mã învãþa
s-o calc, calm, aºa fel ca sã nu existe vreun risc cã mã duc
la fund, doamne fereºte. în orice caz era tot timpul cu ochii
pe mine, pentru cã era conºtient cã în materie de înot, mã
pricepeam cam tot atât cât se pricepea un topor fãrã coadã.
Dupã o baie zdravãnã, din cea care te
seacã, nenica Ion avea grijã, la întoarcere
sã ne facem drum printre grãdinile sârbilor
de pe Valea Voievozilor. ªi în timp ce eu
fãceam de « ºase », el scotea de undeva
dintr-un buzunar secret o taºcã foarte
economicos împãturitã pe care o îndesa
bine de tot cu ceapã verde, cu roºiile cele
mai arãtoase, cu câþiva castraveþi
corniºoni din cei cu þepi, ºi cunoscând
bine terenul, dupã cum vedeam eu avea
grijã sã nu fie nici prea mici, nici prea
mari, iar în final mai adãuga ºi câþiva ardei
graºi, cei mai frumoºi din grãdina
sârbului.
ªi mai aveam încã un motiv foarte
serios sã-mi placã la meditaþie la domnul
Butãroiu. Cum ne aflam în plin sezon estival, cum ziua încã
era foarte lungã, dupã orele programului de dupã amiazã,
aºa cam pe la ora cinci, dacã volumul temelor primite pentru
acasã, simþeam noi cã nu era îngrijorãtor de mare, plecam
în expediþie sus la Mãnãstire. Prima datã nu ne-am dus
singuri, a fost cu noi ºi nenica Ion. De fapt el a fost ºeful
echipajului din care mai fãceau parte Vasile Calomfirescu,
Petricã Popa de la Vulcana Pândele ºi bineînþeles eu. Dupã
atacul pieptiº asupra coastei ce duce din ºoseaua
Târgoviºte-Ploieºti la Rãzvad, cale de vreo jumãtate de orã
numai pe poteca pe care nu prea multã vreme mai în urmã,
se vedea cã ar fi circulat un granic într-o pantã de cel puþin
45 de grade, ajungeam pe platoul campusului renumitului
Liceu Militar. Din întregul ansamblu arhitectonic fãceau parte
atât pavilioanele liceului cât ºi ansamblul Mãnãstirii Dealu,
despre care aflam cã fusese menþionatã documentar încã
din 1431, sub numele de «Sfântul Nicolae din Deal». Ea a
fost construitã apoi din zid în anii 1499-1501 de Radu cel
Mare (1495-1508), lucrãrile fiindu-i completate de fratele sãu
Vlad cel Tânãr - Vlãduþ (1510-1512), fãcând parte dintre
cele mai valoroase realizãri ale arhitecturii medievale
româneºti. La momentul în care ne-am urcat pentru prima
oarã acolo la Mãnãstirea Dealu, am gãsit numai jale ºi ruinã.
Aproape totul fusese dãrâmat de cutremurul de acum
aproape trei ani. Cel puþin clãdirea mãnãstirii avea acoperiºul
cãzut înãuntru, nimeni în cei trei ani nu ridicase de acolo o
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bucãþicã de moloz. Cineva apucase sã împrejmuiascã locurile
de acces în clãdire cu o plasã de sârmã ghimpatã, deacum ruginitã, în intenþia de a mai proteja ceea ce mai era
de protejat pânã ce se vor liniºti lucrurile dupã rãzboiul acesta
interminabil, ca sã fie totul pus la loc aºa cum meritã istoria
acestui neam. Cred cã singura intervenþie a autoritãþilor în
urma sinistrului din 40, a fost aceea de a recupera craniul
marelui domnitor Mihai Viteazul, care cicã mai întâi ar fi
fost îngropat creºtineºte aci în toamna anului decesului,
1601, pe piatra tombalã specificându-se de cãtre prietenii
sãi ce s-au îngrijit de aceasta, Radu Buzescu ºi jupâniþa
Preda cã «cinstitul trup zace în Câmpia Turdei ºi când l-au
ucis nemþii, ani au fost 7109, în luna av(gust), 8 zile ». Am
mai aflat cã la jumãtatea veacului al XIX-lea, în perioada
lucrãrilor comandate de Bibescu ºi ªtirbei, capul Viteazului
a fost aºezat într-o raclã de sticlã, înlocuitã în 1904 cu un
relicvariu din bronz. Din iniþiativa Ligii Culturale, din 1904 ºi,
respectiv, 1912, sarcofagele de marmurã - opere ale lui
Frederic Stork - pentru Radu cel Mare
ºi Mihai Viteazul, au fost amplasate în
pronaos, de o parte ºi alta a intrãrii în
naos.
Ca sã vedem cum aratã înãuntru
ceea ce se mai putea observa în Sfânta
Mãnãstire ne-am urcat pe niºte grãmezi
exterioare de moloz, de era sã alunecãm
ºi sã ne rupem gâtul. Cât eram atunci
de tânãr, abia împlinisem unsprezece
ani, n-am putut sã nu mã revolt pe miile
de indivizi ce trecuserã mai înaintea
noastrã pe acolo ºi avuseserã grijã ºi
lipsa bunului simþ ca sã întineze toate
locurile de pe pereþi, pe unde au putut
ajunge, cu grafii în cãrbune, creion
chimic sau zgâriate cu vârfuri de cuie
care sã ateste trecerea lor pe aici. Nu eram conºtient atunci
cã urcaþi pe mormanul acela de moloz, aveam sub noi de
fapt, un morman de istorie. Mult mai târziu, dupã decenii
întregi, aveam sã-mi dau seama cã cioburile de frescã pe
care mã urcasem ca sã vãd sarcofagele acelea de marmurã
ale lui Radu cel Mare ºi Mihai Viteazul fuseserã cândva
suportul zugrãvelilor lui Dobromir Bãtrânul, acelaºi care
cândva pictase ºi Mãnãstirea Argeºului, ºi una ºi alta din
porunca unuia ºi aceluiaºi mare domnitor, ctitor de þarã,
Neagoe Basarab, mai bine de trei sferturi de veac înainte de
drama Viteazului Mihai. Dar ar fi multe de comentat, lucruri
care la vremea aspiraþiei mele de licean prea puþin mã
interesau.
Dincolo de mãnãstire, dupã cum veniserãm noi pe linia
puternic înclinatã a granicului, ni se deschidea priveliºtea
clãdirilor afectate de marele cutremur pe care-l trãisem ºi
eu prin clasa a II-a primarã acolo la noi la Gheboaia. De
departe pavilioanele arãtau încã bine, dar dacã le luai seama,
observai cã erau crãpate pe de-a rândul. Am reuºit totuºi
sã ne uitãm prin geamul uneia dintre uºi, încuiate, dar de
nimeni pãzite ca sã ne delectãm privirile cu chipul înrãmat
al Marelui Voievod Mihai de Alba Iulia, la vremea când era
elev al acestui liceu.

Costache R. Ilie

Articol publicat în nr. 2/2004

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

Monãstirea Dealului
Este ceasul când
luminele cereºti se aprind
ºi patimile omeneºti se
sting sub oboseala vieþii.
Noaptea îºi ridicã
transparentele ferestrelor sale ºi priveºte omenirea
somnoroasã, cum cascã de urâtul ºi munca zilelor.
Omenirea îºi lasã, deasupra chipului sãu, transparentele
uitãrii ºi se culcã. Lumea doarme, noaptea vegheazã.
De la monãstirea Dealului trompetele se aud sunând
ceasurile somnului, iar somnul, la glasurile lor, vine sã-ºi
ia împãrãþia sa de doliu. În valea Ialomiþii, apa cântã încet
povestea vremii, ºi scriindu-ºi numele încet pe fiecare
piatrã, se duce sã moarã veselã în altã apã. Pe marginele
sale câþiva pomi tineri stau plecaþi deasupra undei, ºi
par, în înclinarea lor, cã vor sã surprinzã misterul acestui
murmur povestitor, poezia acestor voci necunoscute, care
vorbind de când e lumea, sunt vecinie neînþelese. Se pare
cã, din când în când, taina aceasta spune ceva unor
suflete de toamnã, care se duc pe drumul vieþii, misterioase
ca ºi apa, tremurãtoare ca ºi dânsa ºi ca ºi dânsa, fãrã
alt scop decât de a muri. Adesea vezi pe marginea
podului, visãtori privind unda trecãtoare ºi aruncând încet
câte o pietricicã, a cãrei atingere cu apa îi face sã tresarã,
în contemplaþiunea lor, par a fi curioºi sã cunoascã fundul
acestui element atât de asemãnat cu dânºii; par a voi
sã-l întrebe unde merge ºi pentru ce trãeºte; par a aºtepta
aceste rãspunsuri, ca prin ele sã-ºi explice enigma propriei
lor vieþi. Desigur cã apa le rãspunde, cãci ei se întorc ºi
mai triºti, sã trãiascã fiindcã s-au nãscut.
Cunoaºteþi monãstirea Dealului?
Astãzi e un nemãrginit palat, aºezat pe vârful colinei
care înconjoarã Târgoviºtea, rãsunând de sunetele
trompetelor ºi de sgomotul sãbiilor. Zidit pe marginea
coastei, el pare cã priveºte în lume cu o uitãturã
nesfârºitã, ºi în mãreaþa sa liniºte citeºti mândria cu
care-ºi poartã vârsta. E vechiu palat, dar pe umerile
sale, veacurile s-au rezemat fãrã a-l clãtina; iernile l-au
înfãºurat în troianurile lor fãrã a-1 putea îmbãtrâni.
Vijeliile i-au bãtut coastele fãrã a le ºterge lustrul ºi
timpul, puternicul timp, s-a oprit la porþile lui ºi a bãtut
înainte de a intra. Desigur nu totdeauna i s-a deschis,
cãci pustiul pe care-1 lasã în urma sa acest sãlbatic, la
monãstirea Dealului nu se vede.
Altã datã monãstirea era un sfânt adãpost, în care
rãtãciþii cu sufletul veneau sã caute pace. În sãptãmânile
mari ºi la denii, când clopotul din turla de la poartã
cheamã la rugãciuni, schimnicii, acele fiinþe desbrãcâte
de sdreanþa vieþii noastre, se vedeau strecurându-se pe
sub umbra zidurilor, mergând sã-ºi închine cugetarea
unei ficþiuni sublime, unui Dumnezeu. Atunci ca ºi
astãzi, era lunã pe cer, dar razele sale cãzând pe zidurile
galbene ale monãstirei, aveau niºte reflexuri strãine, ca
din altã lume; lumina se împrãºtia pãrând cã vrea sã

zugrãveascã pe fiecare pieatrã tristul tablou al Golgothei.
Când umbli astãzi prin prejurul bisericei, când pasuþi profan calcã cu indiferenþã lespedea sfinþitã de oameni
ºi consfinþitã de timp, când nepãsãtor îþi porþi fiinþa prin
chiliile întunecoase, atingând pragul pe care s-au
scuturat de pe pulberea vieþii generaþiile a patru veacuri,
când îmbrãþiºezi cu mintea totul, trecut ºi prezent, lucruri
ºi oameni, fapte ºi cugetãri - ajungi un moment în care
te sperii de goliciunea pe care o însemneazã omul în
sine, te îngrozeºti de deºertãciunea care închee toate
acþiunile, toate vorbele, toate gândurile noastre.
Schimnicii au murit, cãlugãrii au murit, norodul a murit,
sfinþii s-au ºters; cei mari s-au stins, cei buni s-au stins,
cei rãi s-au stins, pietrele s-au ros. ªi atunci... care e
menirea noastrã, oameni ºi lucruri?
În mijlocul curþii a doua este biserica.
Întreaga zidire a acestui sfânt locaº este o minune:
construitã numai în piatrã, are pe pereþii din dreapta ºi
din stânga intrãrii câte-o inscripþiune înconjuratã în niºte
arabescuri de o fineþe ºi exactitate extraordinarã.
Deasupra uºii, porticul formeazã un fel de boltã,
compusã din lespezi roºii ºi vinete, care sunt îmbucate
cu atâta mãestrie ºi formeazã un contur atât de corect,
încât þi se par cã în adevãr sunt desenate. Turlele au
împrejurul ferestrelor niºte rozete demne de a încadra
1
rondele capelei Sixtine . Stilul bisericii este o
amestecãturã de stil byzantin cu stil gotic, cam aceeaºi
2
architecture pe care o descrie Castelar , când vorbeºte
de palatele Veneþiei; ceeace te face sã presupui cã
meºterii au fost Genovezi sau Veneþieni.
Asupra veacului în care a fost ziditã biserica sunt
mai multe versiuni: unii susþin cã ar fi înãlþatã de Negru
Vodã cu parte din materialul rãmas dela Curtea de
Argeº; Cezar Bolliac spune cã e ziditã cu 18 ani înaintea
Curþii de Argeº. Ori cum ar fi, asemãnarea între Catedrala
Argeºului ºi biserica Dealului este mare.
Nu departe de aceastã mãnãstire, într-o vale, se
aflã mãnãstirea Viforâta. Tradiþiunea spune cã acolo
poetul Cârlova ar fi iubit pe maica Elisabeta, un vis de
înger schimbat în femee; una din acele creaþiuni ale
firei, care se nasc spre a încânta o generaþie de oameni,
spre a încãlzi ca soarele, o lume de cugetãtori, de poeþi,
de nebuni; una din acele femei, care, îmbrãcate în rasã,
îºi pun împrejurul capului o aureolã de raze sfinte, ºi
împrejurul inimei un cerc de nesimþire. Cu toate astea
ea l-a iubit, se spune, ºi l-a iubit mult.
NOTE

1. Capela renumitã a Vaticanului construitã de papa Sixt IV-lea.
2. Om politic ºi literat de origine spaniol; a trãit în sec. XIX.
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Pentru cã existã Târgoviºte
Dacã este adevãrat
cã existã predestinare,
înseamnã cã de undeva,
de acolo de sus, Cineva,
într-un ceas de graþie,
sunt convins de asta, mia îndrumat paºii cãtre
Târgoviºte, cetatea
voievodalã despre care citisem atâtea ºi atâtea, îndeosebi
în cãrþile de istorie ale bunicului ºi strãbunicului meu,
gãsite în casã, într-o ladã de campanie... Nu pot uita cã
era în 1976, pe când aveam doar 12 ani ºi eram în clasa
a VI-a a ºcolii generale din comuna mea natalã din nordvestul Teleormanului. Tabãra aceea, cãci într-o tabãrã
pioniereascã venisem, a durat douã sãptãmâni, dar s-a
întâmplat sã fie cea mai frumoasã dintre toate taberele
de gen în care fusesem sau urma sã mai plec, ºi nu
pentru altceva ci pentru simplul motiv cã sa nimerit sã ne
regãsim aici patru bãieþi din clasã, toþi unul ºi unul,
începând cu David al lui Role - repetent vreo doi ani, plus
cã fusese luat la ºcoalã la vârsta de ºapte ani, nu ca noi,
la ºase ºi, deci, acesta îi bãtea pe toþi ºmecherii, la o
adicã, inclusiv pe cei de clasa a VIII-a! -, cu Sorin al lui
Colivaru (azi subofiþer de tancuri) ºi Viorel al lui Florea lui
Jãrãgai (trecut prea devreme la cele veºnice, sãrmanul!),
ãºtia doi din urmã fiind premianþii clasei. Aºa cã, vreme
de douã sãptãmâni, nu ne-a mai suflat nimeni în ciorbã,
noi fãceam legea atât în dormitor, la sala cu mese cât ºi
pe terenul de sport. Cã în materie de excursii, apoi, cu
respectiva ocazie, am vizitat una-alta prin împrejurimi,
de la inevitabilul Turn al Chindiei pânã la întreprinderea
de textile Trainica, de la Pucioasa, ceva muzee, magazine ºi mai nu ºtiu ce, asta este de acum o problemã
banalã, fiindcã întâmplarea care-mi va stãrui decenii la
rând pe retina memoriei este legatã de coada lacului din
Parcul Chindia, înconjuratã pe atunci de niºte tufãriºuri
destul de dense, nu ca azi, crescute ºi imediat în
apropiere, deci numai bune pentru mascare, astfel cã, în
vreme ce instructorii ºi îndrumãtorii s-au tras la umbrã
ori, cei mai mulþi, au urcat în turn, noi, cei patru, cum se
întâmpla sã fie o varã coclitã, ochind coada lacului,
oarecum feritã ºi aºa de restul peisajului, am fãcut ce
am fãcut ºi ne-am pierdut de grup, plãnuind cã, pânã
terminau ceilalþi de vizitat vestigiile istorice, numai bine
cã ne mai rãcoream ca la noi, la Dideºti, în locurile anume
parcã rãsãrite pentru aºa ceva numite cine ºtie de cine
ºi când La Gropan, La Motoare, La Vâltoare º.a.m.d.
Fiind o hotãrâre luatã ad-hoc, fireºte cã nimeni nu avea
la el costumul de baie, ci, precum þãranii, de cum ne-am
dat pantalonul jos, ne-am pomenit toþi patru, ca ºi când
am fi fost vorbiþi, în niºte chiloþi din aceia tipici, cu
mânecuþã, din bumbac, de culoare neagrã, care s-ar fi
uscat, la o adicã, în vreo douã ceasuri, aºa cã, dupã ce
am tras cu ochiul sã vedem dacã se binocleazã cineva,
convinºi cã nu ne vede nimeni, ne-am debarasat urgent
ºi de restul echipamentului ºi bâldâbâc, unul dupã altul,
în lac, mârâind precum hipopotamii de plãcere, gândul
iniþial fiind cã nu vom sta decât trei minute maximum,
cât sã ne relaxãm, ca bãieþii, plus cã trebuia sã fim ºi cu
ochii în patru, nu cumva sã afle vreun instructor, întrucât
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eram preavizaþi cã nu avem voie sã miºcãm nimic fãrã
aprobarea acestora. Cât de cu ochii în patru am fost,
avea sã se vadã imediat mai apoi când, grijulii nevoie
mare sã nu ne surprindã mai ales vreo trecãtoare
ocazionalã în costumul lui Adam, cã deh, eram bãieþi
mari de acum, ne mijeau tuleiele, pãºind într-un final pe
mal, ca sã ne recuperãm hainele din tufiºuri, unde le
puseserãm bine, Viorel al lui Florea al lui Jãrãgai a început
sã urle cã lui i-au dispãrut banii din buzunarul de la spate
al pantalonului, nu prea mulþi, dar absolut toþi pe care-i
mai avea, inclusiv cei opt lei puºi deoparte, cã atâta costa
un bilet la autobuzul de la Roºiori de Vede, unde ne lãsa
trenul la înapoiere, ºi pânã în Dideºtii noºtri. ªi-a mai
revenit din supãrare când a auzit cã nici noi nu stãteam
mai bine, cu excepþia lui David al lui Role care, neavând
alþi bani decât cei opt lei pentru autobuz, îi lãsase la
tabãrã, bine ascunºi în geamantãnaºul lui de carton.
Astfel cã scãldatul acela pe furate, din coada lacului artificial, cu debarcader, amenajat la baza Turnului Chindia,
ne-a costat fix o zi de stat prin autogara Roºiorilor la
înapoiere, pânã s-a dus David al lui Role cu primul
autobuz, cel de dimineaþã, acasã, ºi cu cel de dupãamiazã s-a prezentat degrabã, cu bani pentru toþi trei,
ceilalþi, Colivaru ãl bãtrân, cã noi eram atât de cufuriþi
încât nu aveam curaj nici sã le cerem câþiva lei cu împrumut
eventualilor cãlãtori care mai mergeau la Dideºti, cã asta
ar fi însemnat sã dãm explicaþii, ceea ce ar fi echivalat cu
o catastrofã, riscând sã afle tot satul despre pãþania
noastrã, pe când aºa, cu David al lui Role era mai simplu,
cã pe lângã faptul cã se legase cu jurãmânt faþã de noi
cã nu va scoate o vorbã, legenda fiind cã toþi banii s-au
dus pe de-ale gurii, mâncarea în tabãrã fiind foarte proastã,
ne legaserãm ºi noi faþã de el cã în clasa a VII-a, care
începea imediat în toamna aceea, nu ne vom mai lãsa
rugaþi sã-l ajutãm, care cum vom putea, sã nu mai ajungã
în pragul repetenþiei, cum îi era obiceiul. ªi vreau sã spun
cã David al lui Role a absolvit clasa a VIII-a o datã cu noi
ºi, cred cã dacã ºcoala generalã ar fi avut nu opt, ca pe
atunci, ci vreo 12 clase, ar fi ajuns chiar premiant, dar
scãldatul acela pe furate din Parcul Chindia nu aveam sãl uitãm niciodatã, ºi ce mai înjuram când ne aduceam
aminte, însã neºtiind pe cine anume sã blagoslovim,
blagosloveam Târgoviºtea cu toate ale ei, începând cu lacul
acela ºi terminând locuitorii oraºului, pe care-i uram nu
fiindcã unul dintre ei, sau poate cã mai mulþi, ne lãsaserã
lefteri, cât cã ne fraieriserã pe noi, care pânã atunci ne
consideraserãm cei mai ºmecheri dintre muritori.
Ei, dar anii au trecut, ºi aproape cã uitasem de
Târgoviºte când, exact la un deceniu de la botezul
acela de pominã în Iordanul de sub Turnul Chindiei
despre care tocmai am vorbit, aflându-mã în pragul
absolvirii ºcolii militare de ofiþeri, când problema
repartiþiilor începuse sã se punã cu tot mai acutã
insistenþã pe holurile stabilimentului din Râmnicu Vâlcea,
dintr-o datã, pe nepusã masã, s-a auzit iarãºi despre
fosta Cetate de Scaun. De prisos sã mai spun cã în toþi
cei trei ani cât duraserã cursurile ºcolii de ofiþeri numai
la Târgoviºte nu-mi fusese gândul întrucât, ca ofiþer de
cãi ferate, nu puteam primi repartiþie decât într-una din
cele trei mari ºi late garnizoane ale respectivei arme,
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adicã la Aiud, Braºov sau Chitila, în ultima perioadã
mai vehiculându-se ºi Focºanii unde, într-adevãr, peste
nu mutã vreme, avea sã se mai înfiinþeze încã un batalion
de poduri de cãi ferate. Or, noi toþi cei din Oltenia ºi
Muntenia trãgeam nãdejde - iar bucureºtenii trãgeau
mai ales sfori - sã prindem repartiþie la Chitila, care
echivala cu capitala þãrii, la fel cum ardelenii trãgeau
pentru Aiud, iar moldovenii se scãldau în douã ape:
Braºov sau Chitila. ªi când vine vorba despre absolvire,
de fiecare datã îmi vine în minte amãnuntul cã în
România comunistã, ºi mai ales în ºcoala de ofiþeri de
la Rm. Vâlcea, numai în funcþie de media de absolvire
nu se fãcea repartiþia absolvenþilor, iar dacã nu insist
asupra acestei probleme aici este pentru cã, în parte,
am tratat-o deja în romanul Diribiºtii ºi, în plus, am de
gând s-o detaliez într-o altã scriere cu caracter
memorialistic, momentan în fazã de proiect. Cert este
cã, deºi absolvisem al treilea în promoþie, am primit
repartiþie la fel ca ºi primul din coada promoþiei, adicã la
Batalionul 195 Drumuri ºi Poduri din Târgoviºte, unitate
tipicã de geniu, armã care, cam din perioada interbelicã
începând, nu prea mai avea nici în clin nici în mânecã,
sã zic aºa, cu arma cãi ferate, atâta doar cã, în urma
ultimelor reorganizãri, unitatea din Târgoviºte fusese
inclusã în organica Brigãzii 38 Cãi Ferate de la Bucureºti,
noi fiind aruncaþi la drumuri ºi poduri pe ideea cã, pânã
când lua fiinþã batalionul de cãi ferate de la Focºani,
adicã maximum un an, sã ne facem mâna de viitori
mari comandanþi cu soldaþii instruiþi aici. Aºa cã, din
totalul de 21 de absolvenþi ai promoþiei mele, nu mai
puþin de un sfert, cinci locotenenþi adicã, ne-am trezit la
Târgoviºte, alãturi de alþi patru locotenenþi de geniu ºi
de doi subofiþeri, unul de intendenþã ºi celãlalt genist.
ªi parcã mã vãd într-un septembrie calm, cãtre apusul
soarelui, coborând în gara din capãtul Bulevardului
Castanilor, cum îi spunea pe atunci, cu ditamai
geamantanul, echipat ca de la stoc, obosit de drum ºi
de zãpuºeala de peste zi ºi cam rãtutit, cã habar nu
aveam pe unde este unitatea, taxiuri în garã nu erau, iar
primii doi trecãtori întâlniþi în cale ºi pe care am apucat
sã-i chestionez au dat din umeri, toatã lumea ºtiind
doar despre unitatea de la garã unde, ulterior, avea sã
fie împuºcat Nicolae Ceauºescu. Fireºte, tot aceastã
unitate - azi devenitã amintire, ca ºi batalionul de drumuri
- a fost punctul de plecare, militarii de aici, de la punctul
de control, ºtiind foarte bine ce caut, numai cã, între
timp, apãrând la orizont - fuseserã în acelaºi tren, nu
ºtiu cum de nu-i remarcasem! - încã doi dintre colegi,
cum pânã a doua zi dimineaþã, când scria pe ordinul de
serviciu cã trebuie sã ne prezentãm în faþa noului
comandant, am apucat-o cãtre Restaurantul Bulevard,
din capãtul strãzii, azi transformat în bancã de credit,
dupã care amintirile aveau sã se adune cu duiumul cã
aº putea umple o carte, drept pentru care nici nu mai
insist. Trebuie sã spun însã cã am regãsit o Târgoviºte
liniºtitã ºi graþioasã, deºi vag prãfuitã, cu baruri ºi
cârciumi nu prea multe comparativ cu ce este azi însã
celebre (Cina, Casa Dâmboviþeanã, Bucegi,
Mondial, nu mai spun de Valahia ºi Dâmboviþa),
dar ºi cu cofetãrii renumite - prima în care am intrat,
condus de un cunoscãtor, dâmboviþean din Cojasca,
pe care-l strigam Gion, a fost Casata, ºi ea pe lista
interminabilã a amintirilor la ora de faþã -, o cetate încã,
în adevãratul sens al cuvântului, cu mult deasupra
Roºiorilor mei de pe Vedea, oraºul cel mai îndrãgit de
pânã în momentul acela, net inferior însã Constanþei,
unde absolvisem liceul militar, ºi doar cu greu egal
orãºelului de pe Oltul Mijlociu unde îmi obþinusem
steluþele de locotenent. O cetate însã de care, nu
aveam de unde anticipa atunci, în 1986, mã voi trezi

legat pentru toatã viaþa, întrucât aici mã voi forma ca
ofiþer ºi cetãþean, ca scriitor ºi chiar ca pictor, aici mã
voi cãsãtori (inclusiv religios ºi public, nu conspirativ,
cu martorii ºi tam-tamul de rigoare adicã, în capela
Mãnãstirii Dealu, în octombrie 1989, cu regretul cã nu
am putut-o face în biserica unde vegheazã capul
domnitorului unificator Mihai Viteazul întrucât se afla în
plinã renovare, în vreme ce camarazii mei ofiþeri nu numai
cã, membri de partid fiind, nici nu îndrãzneau sã
mediteze la aºa ceva, darãmite sã mai ºi imortalizeze
evenimentul cu camera video!), aici voi avea prima mea
casã- proprietate ºi aici mi se vor naºte ambii copii. Nu
mai spun cã tot aici voi vernisa primele expoziþii de picturã
- ca invitat al pictorului Ion Crãciun -, la Club Petrol, în
1995, 1996 etc., nu în ultimul rând aici voi publica primele
ºi cele mai de preþ cãrþi ale mele, care mi-au deschis
porþile afirmãrii pe un tãrâm mãsurabil în zeci ºi sute de
kilometri dincolo de porþile Cetãþii, ulterior, începând cu
plachetele de elegii ºi, mai ales, cu romanul Diribiºtii,
acesta din urmã deschizându-mi porþile fascinantei
meserii de jurnalist, episod crucial în viaþa mea, care
mã va ºi smulge, de altminteri, pe neobservate, din
umbra Turnului Chindiei, aruncându-mã progresiv într-o
lume care-mi va cere sacrificii dupã sacrificii mai apoi,
pe care le-am fãcut fãrã regret, întrucât ºtiam deja cã
altfel nu am încotro. Iar unul dintre cele mai însemnate
este ºi acela cã, pe zi ce trece ºi se petrece, mã
regãsesc tot mai departe de duhul locurilor pe unde
parcã mai ieri au cãlcat cei mai viteji dintre voievozii
valahi, cum spun târgoviºtenii, azi nemuriþi în bronz ºi
piatrã pe aleile din parcurile oraºului, unde Vladimirescu
ºi Ceauºescu (singurul care încã nu are statuie în oraºul
pe care ºi-l dorea a doua capitalã) ºi-au rostit ultimele
dorinþe ºi, poate, blesteme de pe lumea aceasta, încât
mã face sã mã ºi întreb, uneori, în clipe de incerte
îndoieli, dacã nu cumva soarta mea ar fi fost net mai
beneficã în cazul cã atunci, în 1986, la absolvirea ºcolii
militare de ofiþeri, aº fi primit repartiþie în oricare altã
garnizoanã a þãrii. Ca sã realizez imediat cã, dacã din
punct de vedere al carierei poate cã aº fi gãsit o împlinire
net superioarã, deºi viceversa rãmâne la fel de valabilã,
în niciun caz - exceptând poezia, cu care cochetam de
copil, primele versuri fiindu-mi publicate la Constanþa -,
nu aº fi atins împlinirea spiritualã pe care o consider
aproape integral datoratã Târgoviºtei, fiindcã aici, cum
spuneam, au venit pe lume fetele mele, cele mai
frumoase dintre toate cele pe care mi le putea dãrui
Dumnezeu, aici l-am întâlnit pe soldatul Adrian Olteanu,
din Buzãu, care fusese recrutat pentru batalionul de
drumuri ºi de la care am deprins tainele artei plastice,
iar mai apoi pe Ion Crãciun, care m-a scos în lumea
expoziþiilor, ºi datoritã lui pe George Coandã - care mia dedicat primul articol -, pe Jozseph Pildner (care mia publicat cel dintâi roman fãrã sã-mi pretindã nimic),
pe generalul Andrei Kemenici (care mi-a acordat cel
mai frumos interviu despre evenimentele de la 1989,
abia acum apãrând în volum), apoi pe alþii ºi alþii, nu în
ultimul rând pe Mihai Stan care, dincolo de faptul cã ma invitat sã-mi provoc amintirile pentru acest cotlon de
Curier, are meritul incontestabil de a menþine pe linie
de plutire cuirasatul Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni
din al cãrui echipaj de început fac ºi eu parte, ceea ce
numai aici, în colbul binecuvântat de galopul cailor cu
copite de fum ai sublocotenenþilor Cârlova ºi Grigore
Alexandrescu, poeþi militari ca ºi mine azi, era scris sã
fie posibil.

Dan Gîju

Articol publicat în nr. 2/2014
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Poezia ruinelor Târgoviºtei
Târgoviºtea, vestita cetate de scaun
domnesc, la rostirea numelui cãreia simþim
tresãrind în noi gânduri de dincolo de veacuri,
pãstreazã în ruinele ºi monumentele ei o întreagã
comoarã de amintiri istorice ºi ne apare învãluitã
într-o atmosferã de romanticã poezie a trecutului.
Pretutindeni, unde calcã piciorul în aceste
locuri, se pãºeºte ca pe pagini de istorie ºi orice
ungher ascunde urme ce trezesc nume strãlucite
de altãdatã. Un zid surpat, o hrubã tainicã, o
clopotniþã bãtrânã ce stã sã se prãvale, o piatrã
de mormânt înnegritã de vremi, o icoanã ce
deabia îºi mai descifreazã contururile, o carte din
ale cãrei file îngãlbenite se desprinde o rece
mireasmã de sfinþenie, toate vorbesc despre cele
petrecute odatã pe aici ºi închid în ele sufletul celor
care au fost, un mister al altei vieþi a unor înaintaºi
mai credincioºi ºi mai viteji parcã.
Vederea lor ne impresioneazã mult mai
puternic decât lectura istoriei, în care sunt înscrise
faptele oamenilor legaþi cu trup ºi suflet de aceste
locuri, iar în inimi ni se trezesc sentimente de
melancolie dupã vremurile trecute, dar ºi de
încredere în virtuþile neamului, care, strãbãtând
atâtea primejdii ºi înfruntând atâtea dureri, ºi-a
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pãstrat tare ºi neºtirbitã fiinþa naþionalã.
Târgoviºtea, cu trecutul ei mândru de veche
capitalã, cu mãnãstirea din Deal, pãstrãtoare a
oaselor unui întreg ºir de domnitori, intre care ale
Voevodului Viteaz, care în strãfulgerarea unei
clipe de noroc arãtase Românilor pentru veºnicie
drumul destinului lor întreg, cu larga câmpie din
jur a luptelor ºi biruinþelor ostãºeºti, cu turnurile
nenumãrate peste care se înalþã din începuturi
crucea datinei creºtine, dar mai ales cu ruinele
elocvente ale Curþii Domneºti, cu zidurile surpate
ale cetãþii ºi Turnul Chindiei, a avut la mijlocul
secolului trecut un strãlucit rol în marea miºcare
de renaºtere naþionalã ºi politica româneascã. Ea
devenise simbolul puterii ºi libertãþii, cetatea
mântuirii neamului, în vatra cãreia arsese nestins
focul credinþei neatinse ºi al demnitãþii neînfrânte.
Numele ei rãspundea unei înalte chemãri a vremii
aceleia, de îndrumare a neamului spre o soartã
nouã, de rãscolire a forþelor amorþite, sub vitregia
stãpânirilor streine, ºi de câºtigare a unor drepturi
uzurpate.

Ion Negoescu
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Nicolae Iorga despre Târgoviºte
Iarãºi o vârcã de arbori în jurul înãlþimilor.
Ea nu piere însã înaintea vederii, pripite de
mersul trenului. Dupã micile cãsuþe, vine un
turn de bisericã mare, apoi altul ºi altul. Ele se
grãmãdesc în sfârºit, împreunã, la un loc cu
clãdiri orãºeneºti învãlmãºite. E Târgoviºtea,
fosta capitalã pe care o acopere giulgiul de aur
învechit al amintirilor, e
Suceava Þerii Româneºti,
dormind în umbra bisericilor
sale, care-i sunt strãlucite
monumente funerare.
Când te cobori însã de la
garã, în mijlocul multor cãlãtori
între care cu deosebire þerani,
pe care-i aduce trenul de
dimineaþã, n-ai crede cã te afli
pe pragul mausoleului. Un
bulevard lung drept, bine
pavat, peste care atârnã, între
stâlpi, lãmpi moderne, - iar,
deoparte ºi alta, vaste locuri
goale, grãdini, livezi bine
împrejmuite, vile foarte
cochete. S-ar pãrea cã
aceastã stradã curãþicã inaugureazã un oraº
nou al viitorului.
Strada duce mai departe între clãdiri cu
douã rânduri, unele noi, altele refãcute: câteva
case aratã limpede un trecut care e însã cel
de alaltãieri abia. Aici sunt prãvãlii, aproape
numai româneºti, câteva berãrii. Mai încolo, pe
lângã o mare ºcoalã, ajungi într-un cartier de
oameni bogaþi, cu case care au o bunã
înfãþiºare; întocmai precum Calea Victoriei,
comercialã în cea mai mare parte, se mântue
cu vilele boiereºti dintre Calea Griviþei ºi
ªosea.

Acesta e însã numai salonul de primire actual, locul de primblare, sediul autoritãþilor: o
Primãrie, o Prefecturã, un Tribunal, care ar
ºedea bine ori unde, - ºi taraba negustorilor
de astãzi. Ori unde te-ai uita însã, în dreapta
ori în stânga, vezi rãmãºiþele, umile sau
glorioase, întregi sau ruinate, ale vechii cetãþi.
În dreapta urmele sunt mai
rare ºi mai puþin însemnate.
Vezi totuºi biserici din al XVIIlea veac cu turnuri de zid, ale
cãror fereºti înguste, tivite cu
brâne sãpate, aratã o înrudire
cu minunea de la Curtea de
Argeº, sau cu aceea, mai
puþin scumpã, dar nu mai
puþin frumoasã, care se aflã
aici, în vecinãtate. Casele
parohienilor de altã datã ai
acestor biserici au rãmas pe
alocurea
în
picioare.
Coperãmintele þuguiate, de
veche ºindrilã neagrã, se
reazimã pe stâlpii supþiratici ai
pridvoarelor umbroase, pe
când o prelungire ca un sfârºit de coif
ocroteºte cãmara ºi bucãtãria.
În dreapta, încã din vecinãtatea gãrii,
rãsare, în haina strãlucitoare a unei reparaþii,
trandafirie ºi albã, Mitropolia Târgoviºtei, cu
pridvorul ei aºezat pe ºase stâlpi, cu turnul
gingaº ridicat pe o temelie înaltã. In faþã, e un
turnuleþ stricat, ºi o poartã de lemn, pecetluitã
cu numãrul unui ordin al Ministerului, închide
intrarea prin vechiul zid de cãrãmidã. Un arsenal e în coasta bisericii, a cãrii reparaþie e
opritã în loc de lipsa de bani ºi de lipsa, mai
puþin scuzabilã, de socotealã. în faþã se
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desfãºurã, mãrginitã de mici prãvãlii urâte, o
piaþã nespus de murdarã.
*

Iatã, într-o strãdiþã transversalã, armonia
simplã în proporþii vaste, a bisericii Stelea, pe
care Vasile Lupu a înãlþat-o, în ceasul
împãcãrii, pe pãmântul Capitalei muntene,
unde nãdãjduise atâta vreme sã intre ca
duºman biruitor. Pe acest loc trebue sã fi fost
însã înainte o clãdire mai veche, cãci la o parte
lângã zidul turnului masiv, strãbãtut de douã
fereºti de pazã, vãd o piatrã care pare sã fie
de sub Radu Vodã ªerban (1601, 1611), ºi
ruinele de case ce se ridicã din pajiºtea
cimitirului, sunt, dupã tradiþie, rãmãºiþa locuinþii
celor mai vechi Vlãdici târgoviºteni. Dar
biserica de astãzi e întreagã a lui Vasile Vodã
ºi a isteþilor sãi meºteri moldoveni, care au
fãcut stâlpii, liniile ºerpuitoare ºi îndrãsneþe ale
brâelor de podoabã din faþadã, care au
încunjurat turnurile de cingãtoarea cu boabe
de smarald a frumosului smalþ verde.
*
Mai departe, dupã desfãºurarea Stradei
Domneºti, curatã ºi cu casele cuviincioase,
apare, Biserica Domneascã, o clãdire adeseori
arsã ºi prefãcutã, puþin schimbatã pe dinafarã,
în aceastã ultimã înfãþiºare a ei ºi încununatã
cu trei turnuri mari ce se îndeasã unul în altul.
Apoi, chiar lângã dânsa cuprinsã parte în
curtea bisericii, parte în a noului spital, Curtea
Veche.
Acum se vãd, din acest rar monument al
arhitecturii noastre laice, încãpãtoare, trainice
ºi modeste, - dupã însãºi firea poporului nostru
-, numai pivniþi adânci, unde, în puterea unui
contract cu primãria, bragagii sârbi ºi-au fãcut
gheþãriile, odãi mari ºi mici, care n-au niciodatã
mai mult de trei pãreþi ºi cãrora li sa spulberat
de multã vreme acoperiºul ºi li s-a nãruit
fruntea pãreþilor; apoi o culme prin care se
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crapã douã fereºti moarte. Un mare turn, rotund al Chindiei, de unde se pândeºte focul,
aratã în mijloc zidurile- i prefãcute în veacul
trecut. Iar în dreapta ºi în stânga, despãrþind
curþi, intrând în case mai nouã, cu sau fãrã
spoiala varului, boltindu-se peste strade urâte,
strâmte, noroioase sau plângând în
singurãtatea pustie, acele ziduri de cãrãmidã
trainicã, puse în lung ºi în lat, îmbinatã cu
bolovani, înaintea cãrora Seimenii turbaþi de
belºug au oprit pe bãtrânul patriarh Matei,
stãpânul lor ºi Domnul Þãrii.
*
Dar iatã cã soseºte Domnia de bielºug ºi
strãlucire a lui Constantin Brâncoveanu.
Pompa stãpânirii se întoarce iarãºi în odãile
cu totul prefãcute.
Sunt din nou sfaturi, sãrbãtori, muzici, cu
toate cã, în vremea de înjosire ºi supunere,
zidurile, ajunse zãdarnice, nu se mai apãrã. în
toamna anului 1713 vin încã la Târgoviºte, în
vremea culesului viilor din deal, bãtrânul
Voevod, Doamna, coconii, nurorile ºi micii
nepoþei, împreunã cu obiºnuitul alaiu. Dar, la
Paºti, aceiaºi oaspeþi veseli pornesc, cu
cenuºa pe cap, spre temniþele ºi pieþele de
ucidere ale Constantinopolei.
Curþile domneºti se înmormântarã iarãºi ºi
an de an încheieturile lor de piatrã se
desfãcurã. Spiritul plecase de pretutindeni ºi
nu mai era nici o nulã pentru amintiri. Poeþi
romantici venirã numai, la începutul
regeneraþiei noastre, sã cheme umbra prin
cântecele lor ºi, pentru dânºii, glasuri tainice,
rãsunetele durerilor ºi bucuriilor, ºoptirã prin
spaþiile goale. Bibescu Vodã, cãruia-i plãcea
sã se îmbrace ca Mihai Viteazul, durã din nou
Chindia, întru pomenirea trecutului ºi pentru
locuinþa pompierilor. ªi apoi iarãºi geniul
distrugerii se puse la lucru, îngropând rãbdãtor,
casele celor ce s-au îngropat.

Victor Petrescu, Mihai Stan
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