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INTERFERENÞE CULTURALE
Mesajul Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Arhiepiscop ºi Mitropolit Nifon cu ocazia ediþiei
a XIX-a a Salonului Editorial Ion Heliade Rãdulescu
Târgoviºte, 5 septembrie 2020
Organizarea
Salonului Editorial
de cãtre Biblioteca
J u d e þ e a n ã
Dâmboviþa,
Ion
Heliade Rãdulescu
din
Târgoviºte,
reprezintã
un
eveniment cultural
important pentru
oraºul nostru, ce ne
reaminteºte,
în
fiecare
an,
de
importanþa cãrþii ºi a
spiritualitãþii pentru istoria naþionalã ºi pentru viaþa
noastrã cotidianã.
Cultura româneascã, ca ºi cea europeanã,
este fundamentatã pe valorile Evangheliei lui
Hristos, pe principiile de viaþã creºtine, iar aceasta
transpare din cultura tiparului ce a debutat, pentru
toþii românii, aici, la Târgoviºte, odatã cu
Liturghierul lui Macarie, în anul 1508.
Prin intermediul cãrþii, noi toþi ne bucurãm de
experienþa, trãirile, realizãrile, aprofundãrile,
cunoºtinþele ºi mai ales de credinþa înaintaºilor
noºtri, conºtientizând nevoia perpetuã de a
reaºeza vieþile noastre pe acele valori care
ne dau stabilitate, pace ºi luminã, conferindu-ne
speranþa ºi curajul de a merge mai hotãrâþi pe
drumurile vieþii.
De altfel, acesta este ºi motivul pentru care,
an de an, Editura Arhiepiscopiei Târgoviºtei,
tipãreºte, pe lângã volume ce au în vedere
celebrarea unor personalitãþi, instituþii ºi
evenimente ce au creat gloria neamului nostru
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ºi cãrþi de popularizare a valorilor noastre
creºtine ºi româneºti, destinate mai ales
tinerilor, pentru a-i ajuta sã ºtie clar de unde
vin, cine sunt ºi încotro merg!
Ne mândrim cu înaintaºi ce au ºtiut sã apere
fruntarile þãrii ºi ale Europei, cu mult eroism, dar
ºi cu genialitatea ºi înþelepciunea pe care le-au
aºternut în scris ºi care dau mãrturie lumii cã
strãmoºii noºtri au creat una din marile culturi ale
lumii, cu nimic mai prejos decât altele, dimpotrivã,
ºi cã aceasta ne obligã sã-i egalãm ºi sã-i
depãºim, oferind dovezi lumii despre geniul ºi
credinþa neamului românesc.
Întreaga noastrã culturã veche ºi fundamentele
civilizaþiei noastre sunt creºtine ºi acest lucru
transpare din toate creaþiile spirituale ale
înaintaºilor noºtri, de aceea, noi astãzi avem
datoria de a trãi, de a aprofunda ºi de a rãspândi
principiile creºtine, cele care au creat civilizaþia ºi
fãrã de care ea nu poate exista.
În mod deosebit, doresc sã apreciez
activitatea Bibliotecii Judeþene, personal a
doamnei director, precum ºi tot ceea ce
aceastã instituþie desfãºoarã în folosul
comunitãþii noastre.
Bucuria descoperirii unor noi apariþii editoriale
care vã încearcã astãzi, este încã o dovadã a
efervescenþei spirituale a neamului nostru ce ne
obligã la tot mai mult, întru edificarea marii
civilizaþii româneºti.
Dorindu-vã, la toþi cei de faþã, multã sãnãtate,
pace ºi bucurie, invoc asupra tuturor,
binecuvântarea Atotmilostivului Dumnezeu!
NIFON,
ARHIEPISCOP ªI MITROPOLIT
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ÎN UMBRA MARELUI REICH.
Tehnica de luptã a armatei române
pe Frontul de Est (1941-1944).
Rãzboiul modern este în primul rând un rãzboi
al tehnicii de luptã. Armamentul ºi tehnica de luptã
au influenþat decisiv istoria rãzboaielor din cele mai
vechi timpuri pânã în prezent. În antichitate, hoplitul
grec ºi legionarul roman s-au impus în faþa
numeroºilor rãzboinici de diverse naþii ºi cu diverse
stiluri de a lupta graþie eficienþei echipamentului lor,
care le oferea un raport bun între protecþie ºi
mijloace ofensive. Pregãtire fizicã, instrucþia de luptã
ºi disciplina (vitalã în cazul luptei în
formaþie) erau atuuri la fel de
importante pentru cele douã
categorii de militari amintiþi, dar se
cunosc cazuri când toate acestea
nu le-au fost de nici un folos în faþa
unui adversar înzestrat cu tehnicã
de luptã superioarã. Un exemplu
relevant este eºecul catastrofal
înregistrat de legiunile triumvirului
Crassus la Carrhae (53 î.Hr.)  una
dintre cele mai dure înfrângeri din
toatã istoria Romei. Acolo cãlãreþiiarcaºi parþi, dotaþi cu arcuri
compozite puternice au þinut, de la
distanþã, sub tir constant legiunile,
ai cãror soldaþi încercau sã-ºi
menþinã formaþiile, în ciuda ºocului
provocat de faptul cã sãgeþile le
penetrau armura ºi scutul.
Mai târziu, în Evul Mediu, cavalerul greu înarmat
ºi protejat de cea mai bunã armurã pe care o
puteau cumpãra banii a devenit stãpânul câmpului
de luptã, pânã în momentul în care evoluþia tehnicii
militare a oferit pedestraºului mijloace de a se
proteja eficient cu suliþa lungã ºi platoºa ºi de a
reacþiona ucigãtor de la distanþã prin intermediul
armelor de foc. Legat de aceastã epocã, pentru
istoria românilor, am putea aminti mai puþin
cunoscuta luptã de la Verbia din 17-18 noiembrie
1561, unde o mânã de cãlãreþi polonezi, înarmaþi
cu arme de foc au pus pe fugã, oastea de þãrani a
Moldovei. Lupta reprezintã apusul oºtii celei mari.

Acestea din urmã, noi venite pe câmpul de luptã,
vor duce la apariþia rãzboiului modern  rãzboiul în
care partea care poate concentra cea mai mare
putere de foc în punctele-cheie ale confruntãrii
câºtigã. Principiul a rãmas valabil peste secole, din
epoca modernã pânã azi. În timpul rãzboaielor
napoleoniene - epocã în care sabia ºi lancea încã
mai contau în balanþa luptei  formidabilul tir al
tunurilor grupate în grande batterie realiza breºa
prin care infanteria ºi cavaleria
strãpungeau linia adversã. În ultima
înfruntare însã, la Waterloo,
neomogena armatã anglobelgiano-olandezo-germanã,
echipatã cu muschete moderne ºi
cartuºe de hârtie, ce permiteau un
tir de 4 focuri pe minut, a produs
pierderi mari veteranilor lui
Napoleon, altfel superiori la toate
capitolele. O jumãtate de secol
dupã Waterloo, pe mare, focului ia fost opusã, pentru prima datã în
istorie, o pavãzã serioasã: blindajul
de oþel. Cursa proiectil-blindaj
începea. Rezultatele vor fi uluitoare
ºi vor transforma radical câmpul de
luptã, care nu se extinsese prea
mult în ultimele 3 milenii.
Epoca rãzboaielor moderne,
rãzboaie în care tehnica de luptã este mai presus de
ceilalþi factori, debuteazã însã cu Primul Rãzboi
Mondial. Mobilizarea generalã ºi înarmarea
extraordinarã oferitã de puterea industrialã permit
adversarilor sã opereze pe fronturi de dimensiuni
continentale, iar conflictul devine mondial. Progresele
fantastice fãcute în deceniile anterioare de industria
militarã surprind chiar ºi pe cei ce au condus cursa
înarmãrilor. Puterea de foc este atât de mare încât
sparge cuirase, distruge forturi de beton armat ºi
ucide tot, inclusiv manevra. ªocat de ploaia de foc a
rãzboiului modern, soldatul îºi cautã refugiul în
tranºee. Cavaleria  armã de prestigiu a epocilor
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anterioare  este forþatã la pedestrizare. Practic,
puterea de foc a armamentului modern îi anunþa
sfârºitul, dar ea va mai fi menþinutã, în virtutea tradiþiei,
câteva decenii. Pe Frontul de Vest, frontul unde se
înfruntã tehnica de luptã cea mai modernã din lume,
rãmâne imobil patru ani, pânã când tot creaþiile
industriei militare repun în miºcare frontul. Vehicule
blindate, capabile sã strãbatã câmpul de luptã sub
focul mitralierei ºi artileriei, ºi avioane purtãtoare de
bombe, capabile sã neutralizeze inamicul lovindu-l de
sus, repun manevra în drepturi. În primãvara anului
1918 ambele tabere erau echilibrate din punctul de
vedere al tehnicii de luptã. Va câºtiga cea care va
arunca în luptã o cantitate mai mare de armament
modern, beneficiind de superioritate în producþia
industrialã ºi potenþialul uman.
Al Doilea Rãzboi Mondial va fi un rãzboi al
manevrei, dar al manevrei permise de gradul de
modernitate al tehnici de luptã, grad ce va cunoaºte
fluctuaþii în fiecare an de conflict. În final, ca ºi în
rãzboaiele epocii moderne, partea care a reuºit sã
aducã mai multã putere de foc (a se citi armament
modern) pe câmpul de luptã va ieºi victorioasã, în
ciuda pregãtirii superioare, a dârzeniei, al geniului
militar sau al curajului dovedite de partea adversã.
Mai aproape de zilele noastre, în rãzboaiele din
Irak ºi Afganistan, eficienþa armamentului modern
 precis ºi devastator - a diminuat atât de mult rolul
factorului uman în tranºarea conflictului, încât
strategii contemporani vorbesc tot mai mult de
viitorul rãzboi drept un rãzboi al dronelor - vehicule
de luptã fãrã echipaj uman.
Pornind de la aceastã analizã, o evaluare
corectã a rolului jucat de o armatã în oricare din
rãzboaiele moderne trebuie sã þinã cont în primul
rând de tehnica de luptã a acesteia. Studiul unei
armate moderne este mai ales un studiu al
armamentului ei ºi Armata Românã a celui de-Al
Doilea Rãzboi Mondial nu poate face excepþie.
Un studiu amplu asupra înzestrãrii tehnice a unei
armate comparatã cu sarcinile trasate sau posibilitãþile
adversarului pot genera concluzii importante care sã
punã într-o luminã nouã toþi factorii de care aceastã
armatã depinde: factorul decizional politic, factorul
decizional militar, factorul economic ºi factorul social.
Pe lângã redefinirea rolului armatei române în
campania din rãsãrit ºi percepþia ei ca forþã combativã
în mediile externe, aceastã carte vizeazã o înþelegere
mai bunã asupra a ceea ce a însemnat armata ºi
gândirea militarã românã în cea mai dramaticã
perioadã a existenþei ei.
Autorul reconfirmã, prin informaþiile prezentate,
cã înzestrarea cu echipament modern a constituit
un punct nevralgic al organismului militar românesc.
Pornind de la experienþa Primului Rãzboi Mondial,
în perioada dintre cele douã rãzboaie mondiale sau pus bazele unei industrii de armament, care a
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asigurat, însã, în mica mãsurã, marile necesitãþi
reclamate de rãzboiul modern. În consecinþã,
dotarea forþelor armate a fost dependentã într-un
mare procent de import.
Aici, se impune observaþia cã procesul de
înzestrare s-a accelerat la jumãtatea deceniului al
patrulea al secolului trecut, fapt ce a determinat o
întârziere resimþitã acut odatã cu declanºarea
ostilitãþilor. Ca atare observaþia autorului cã în
Campania din Est armata românã ºi-a forþat limitele
sale operative, este corectã. Altfel, ar fi stat lucrurile
dacã în dotarea unitãþilor ºi marilor unitãþi române
s-ar fi regãsit, în proporþie însemnatã, cel mai
modern echipament militar.

A intervenit ºi situaþia specificã în care a luptat
armata românã dupã 22 iunie 1941. Rãzboiul în care
era implicatã fiind unul de coaliþie, Germania, liderul
alianþei din care fãcea parte, avea cuvântul hotãrâtor
în toate domeniile, inclusiv în ceea ce priveºte
asigurarea cu armament ºi tehnicã de luptã a trupelor
române. Teoretic, ea ar fi fost în cel mai înalt grad
interesatã ca marile unitãþi aliate, inclusive cele române,
sã fie cât mai bine înzestrate, scopul fiind obþinerea
victoriei. Dar au intervenit factori politici ºi psihologici.
La începutul alianþei dintre Berlin ºi Bucureºti, Adolf
Hitler nu avea o pãrere prea bunã despre armata
românã, percepþie întãritã de modul cum a avut loc
retragerea ei din Basarabia ºi nordul Bucovinei. De
aceea, el nu a fost foarte interesat de ambiþiosul
program de reformã militarã iniþiat de Ion Antonescu,
imediat dupã preluarea puterii, la 6 septembrie 1940.
Cu toate acestea, a acceptat participarea
armatei române la materializarea planului
Barbarossa, Antonescu solicitând-o imperios la
întrevederea din 11-12 iunie 1941, în care s-au
pus bazele colaborãrii militare dintre cei doi aliaþi
în faza iniþialã a rãzboiului. Ulterior, comportarea
meritorie a forþelor militare în cadrul operaþiei pentru
eliberarea Basarabiei ºi a nordului Bucovinei, a
determinat ca Înaltul Comandament German,
inclusiv Hitler, sã-ºi revizuiascã parþial opiniile.
Apelul la aliaþi, inclusiv la români, în etapele
ulterioare ale conflictului, s-a datorat ºi eºecului
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blitzkrieg-ului, ceea ce a arãtat insuficienþa forþelor
de care dispunea al III-lea Reich, pentru a-ºi atinge
obiectivul - acela de a învinge Uniunea Sovieticã.
În privinþa României a mai fost un factor cântãrit
cu grijã de liderii de la Berlin ºi anume Ungaria.
Încã de la prima întrevedere cu A. Hitler, Ion
Antonescu a declarat foarte deschis cã obiectivul
guvernãrii sale era reîntregirea graniþelor, atât la
est, prin recuperarea Basarabiei, nordului
Bucovinei ºi þinutului Herþei, cât ºi la vest, prin
anularea Dictatului de la Viena din 30 august 1940.
Führer-ul, dorind sã menþinã ambele þãri în alianþã,
a fluturat ideea atât la Bucureºti, cât ºi la Budapesta
cã problema Transilvaniei, se va tranºa la sfârºitul
rãzboiului, iar soluþia va depinde de contribuþia
fiecãrui partener la victoria finalã.
Pe cale de consecinþã, Berlinul nu a dat curs
solicitãrilor repetate ale regimului de la Bucureºti
de a înzestra masiv armata românã, de teamã cã
armamentul va fi pãstrat în þarã ºi astfel se va
dezechilibra balanþa militarã dintre România ºi
Ungaria, consecinþele putând fi dezastruoase
pentru Germania la sfârºitul ostilitãþilor.
Aºa s-a ajuns la soluþia ca armamentul ºi tehnica
de luptã pentru consistentul corp expediþionar
românesc, pus la dispoziþie de Ion Antonescu
pentru campania Wermacht-lui din vara anului
1942, sã fie asigurat pe front ºi nu în þarã.
Au intervenit câþiva factori care au determinat
ca acest obiectiv sã fie realizat doar parþial:
modificarea planului Albastru la 23 iulie 1942, fapt
care a încãlcat principiul concentrãrii forþelor ºi
mijloacelor; obsesia lui Hitler pentru oraºul lui Stalin,
ceea ce s-a concretizat în direcþionarea resurselor
pentru cucerirea obiectivului; insuficienta capacitate
a industriei germane de a asigura necesitãþile ºi,
mai ales, criza transporturilor, capacitatea cãilor
ferate ruseºtii fiind limitatã, iar aviaþia de transport
având capabilitãþi reduse.
Trupele române s-au gãsit astfel doar cu
armamentul, tehnica de luptã ºi muniþia pe care au
reuºit sã le aducã din þarã, echipamentul modern,
cum ar fi, de pildã, cel antitanc lipsind sau fiind
ineficient în faþa blindatelor sovietice. Grava
înfrângere din zona Stalingradului a fost pusã de
lideri ºi comandanþi germani, în pofida realitãþii, pe
seama comportãrii trupelor române, ceea ce a
generat o gravã crizã în relaþiile bilaterale, care nau mai revenit niciodatã la nivelul celor din primele
etape ale conflictului. Mãrturiile istorice aratã
disperarea ºi descurajarea ofiþerilor ºi soldaþilor
români, aflaþi într-un teatru de operaþii ostil ºi prin
alte elemente, inclusiv de ordin fizico-geografic, în
faþa ineficienþei armamentului antitanc de care
dispuneau, blindatele ruseºti copleºindu-i.
Întrucât campania a durat peste trei ani de zile,
iar acþiunile militare ale marilor unitãþi române au fost

numeroase se impunea o selecþie a acestora, prin
reliefarea celor mai semnificative. Ea s-a realizat dupã
criterii relevante: complexitatea operaþiei; numãrul de
mari unitãþi române participante (cel puþin ºapte) ºi
cu participarea a cel puþin a unui comandament de
corp de armatã; înzestrarea cu armament ºi tehnica
de luptã a trupelor române; structura aliatã (germanã)
din care a fãcut parte ºi care a avut conducerea
acþiunilor pe câmpul de luptã etc.
Pe baza acestor indicatori sunt analizate
operaþiile de eliberare ale Basarabiei ºi nordului
Bucovinei, cucerirea Odessei; participarea marilor
unitãþi române la giganticele confruntãri de la Cotul
Donului ºi Stepa Calmucã, în cadrul cãrora armata
românã a înregistrat pierderi severe, printre cele
mai mari din istoria militarã naþionalã, evacuarea
Crimeii ºi apãrarea Moldovei. Sunt cele mai
importante momente ale unei campanii în care
marile unitãþi române au parcurs un drum de luptã
impresionant - de la Prut pe Volga ºi în Caucaz
(Divizia 2 munte a luptat la Nalcik, acolo unde au
ajuns detaºamente ale domnitorului muntean Radu
cel Frumos în a doua jumãtate a secolului al XVlea) ºi înapoi la Nistru ºi Prut.
Fiecare operaþie are o grilã de analizã standard
(contextul politico-militar; misiunea (misiunile) marilor
unitãþi române; armamentul ºi tehnica de luptã aflatã
în dotarea trupelor române înainte de bãtãlie;
desfãºurarea confruntãrii; modul de utilizare a
armamentului ºi tehnicii; comparaþia cu funcþionarea
tehnicii de luptã a inamicului). Aceastã manierã
permite autorului concluzii pertinente pentru fiecare
studiu de caz ºi pentru fiecare categorie de armament
ºi tehnicã de luptã referitoare la eficienþa în luptã în
raport cu cea a inamicului.
Utilã este ºi comparaþia cu aliaþii Berlinului
(Finlanda, Italia, Ungaria), iar concluzia atestã cã
România, prin efectivele angajate ºi performanþele
obþinute pe câmpul de luptã, a fost cel mai important
partener al Germaniei pânã la întoarcerea de arme
de la 23 august 1944. Armamentul, tehnica de luptã
au corespuns în cea mai mare mãsurã, cu deosebire
la începutul campaniei, când inamicul nu avea
suficient echipament modern. Treptat, industria
sovieticã a fost capabilã sã producã armament de
calitate, Moscova beneficiind, în plus, ºi de un
consistent ajutor anglo-american. Raportul de forþe
s-a schimbat în defavoarea trupelor române, mai ales
cã sprijinul german nu a fost suficient de consistent.
Lucrarea, lansatã la Salonul Editorial I. H.
Rãdulescu de la Târgoviºte (5 septembrie 2020), a
fost foarte bine primitã de publicul pasionat de istorie,
dar ºi de specialiºti, înregistrând, în scurt timp, mai
multe recenzii ºi aprecieri în mediul on-line.

Alexandru V. ªtefãnescu

Biblioteca Judeþeanã I. H. Rãdulescu Dâmboviþa
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Pandemii neaºteptate,
îndrãgostite de cãlãtorii.
Implicaþii de demografie istoricã
În anul 1832, în a treia zi de joi din postul
Paºtelui, în Paris, în publicaþia,,Le Moniteur a
apãrut informaþia cã oraºul a început sã fie bântuit
1
de o nouã epidemie, necunoscutã . Parizienii s-au
arãtat neîncrezãtori în vestea oferitã de acest ziar
oficial. Poetul german Heinrich Heine, aflat atunci
la Paris, a notat cele vãzute de el:
,,Cum era joia a treia din postul Paºtelui ºi o
vreme încântãtoare sub soarele strãlucitor,
parizienii se zbenguiau plini de voioºie pe bulevarde
unde s-au vãzut chiar mãºti care, parodiind
culoarea bolnãvicioasã ºi chipul rãvãºit, luau în
derâdere teama de holerã ºi boala însãºi. În seara
aceleiaºi zile, balurile publice s-au bucurat de mai
multã cãutare decât oricând Când, deodatã, cel
mai zglobiu dintre arlechini, simþind cum un frig de
ghiaþã îi cuprinde picioarele, îºi scoase masca ºi
descoperi, spre uimirea tuturor, o faþã de un
2
albastru vineþiu .
Aceeaºi situaþie s-a repetat la Lille. Acolo,
oamenii din oraº nu au crezut în apariþia unei noi
epidemii. Au afirmat cã era doar un zvon lansat de
poliþie, ca o formã de diversiune3.
În ambele cazuri din anul 1832, de la Paris ºi
de la Lille, au apãrut manifestãri ale opiniei
colective. Ca ºi în situaþii precedente, de izbucnire
4
5
a ciumei  1632 în Milano , 1720 în Marsilia comunitãþile urbane, obosite de epidemii, de viaþa
cotidianã apãsãtoare, de lipsuri, au refuzat sã
accepte apariþia unor noi valuri de maladii. Doreau,
cel puþin, sã aibã iluzia unei vieþi normale.
Din pãcate, nu a fost aºa. Holera era o epidemie
cunoscutã din Antichitate, în India. Acolo, în timpul
domniei lui Alexandru Macedon (336-323 a. Ch.),
în localitatea Gujarat s-a ridicat un monument
monolitic ce are pe el o inscripþie unde este
6
pomenitã holera . De atunci înainte, din secolul al
IV-lea a. Ch., holera a putut fi urmãritã de medici,
7
de istorici ºi de demografi.
Mai multe secole, unul dupã altul, holera s-a
mulþumit cu vizitarea Indiei ºi a teritoriile vecine cu

6

ea: Indonezia, Indochina, China, Birmania, Nepal,
8
Iran, Bangladesh, Sri-Lanka . Abia în anul 1817,
din cauze necunoscute, a izbucnit o epidemie de
9
holerã de o violenþã neobiºnuitã . A plecat de la
un târg din Bengal ºi a poposit în Calcutta, unde a
ucis mai mulþi oameni ca toþi aceia de care îºi
10
aduceau aminte autoritãþile municipale . De acolo
a plecat în Singapore, în Filipine, în China ºi în
11
Japonia .
Este foarte probabil ca epidemia sã se fi
manifestat rapid, pe un fond uman primitor. Fac
aceastã afirmaþie deoarece medicii au stabilit cã
bacilul în formã de virgulã - vibrionul tipic holerei,
are o rezistenþã micã în timp. Dacã nu se manifesta
în circa trei sãptãmâni, epidemia nu se mai propaga,
12
iar oamenii erau salvaþi.
În anul 1821, un corp expediþionar britanic, adus
din India în Oman a rãspândit holera în peninsula
13
arabicã . Tote popoarele arabe din Levant ºi din
Africa Orientalã au cunoscut atunci flagelul
14
holerei . În anul 1823 a poposit în oraºul Astrahan,
15
la vãrsarea fluviului Volga în Marea Caspicã . Se
poate considera cã acesta a fost momentul intrãrii
în Europa. În anul 1829 a ajuns în oraºul Orenburg,
de unde, în 1831, a intrat în Moscova, în Sankt16
Petersburg, în Provinciile Baltice, în Polonia .
În vara aceluiaºi an, 1831, s-a deplasat cãtre
17
Viena, Berlin ºi Londra. În anul urmãtor, 1832, a
atacat Franþa, Peninsula Scandinavã, apoi a trecut
oceanul, în Canada, U.S.A., pentru ca ulterior sã
pãtrundã ºi în America Latinã.
Astfel se poate spune cã între anii 1832-1862
epidemiile de holerã au fost pandemii.
În drumul ei, în anul 1831, holera a poposit ºi
în Principatele Dunãrene. Atunci a declanºat aici
18
prima mare epidemie .
În fiecare oraº, regiune sau þarã, holera i-a
atacat pe oameni, fie îmbolnãvindu-i temporar, fie
ucigându-i.
Din punctul de vedere al demografiei istorice,
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trebuie sã se rãspundã unei singure întrebãri: câþi
oameni a ucis holera?
Cu toate cã epidemia s-a situat la începutul
epocii statistice, rãspunsul nu poate fi dat în mod
exact. Cauza este simplã: nu s-au fãcut înregistrãri
corecte.
Astfel s-a afirmat cã epidemia dintre anii 18211824, în India, în China, în Indochina, în Singapore,
în Ceylon a ucis foarte mulþi oameni, dar nu s-a
19
fãcut nici o estimare numericã exactã . Nici pentru
epidemia de holerã dintre anii 1823-1824 din
20
Astrahan nu s-au fãcut precizãri numerice . Se
pare cã a fost un ordin al autoritãþilor þariste care
au cerut sã nu se arate cât de însemnatã a fost
mortalitatea. Abia în anul 1831, în Imperiul rus,
funcþionarii þarului au anunþat cã holera a fãcut
terifianta cifrã de 900.000 victime 21.
În aceeaºi perioadã, în anii 1831-1833, în
22
Anglia, holera a ucis 22.000 indivizi.
Foarte ciudatã a fost situaþia din Franþa.
Autoritãþile din aceastã þarã nu au înregistrat
decesele provocate de primul atac al epidemiei de
holerã. Slujbaºii statului au declarat vag cã au fost
mulþi morþi, dar nu au arãtat câþi au pierit din cauza
noii epidemii. Au notat însã cã au fugit foarte mulþi
oameni din Paris: la poliþie s-au semnalat circa 500
paºapoarte ridicate zilnic pentru pãrãsirea
23
oraºului .
A fost o formã de apãrare în faþa epidemiei:
fuga. Occidentalii au învãþat sã o foloseascã în
lungul Evului Mediu, când se manifestaserã alte
epidemii, în special ciuma.
În anii 1831-1832, în Principatele Dunãrene
autoritãþile militare ruse de ocupaþie au cerut sã se
efectueze înregistrãri pentru toatã populaþia ucisã
de holerã: în mai-august 1831 în Moldova s-a
consemnat cã au pierit 8.814 oameni, reprezentând
7,04  din totalul de 1.130.000 locuitor 24, iar în
aceeaºi perioadã, în Valahia, holera a luat cu ea
11.670 suflete, reprezentând 6,7  dintr-un total
de circa 1,9 milioane locuitori25.
Holera, lacomã, a continuat sã devoreze
omenirea. O epidemie puternicã a atacat Africa
Septentrionalã ºi Europa Occidentalã în 1847, dar
ºi de aceastã datã înregistrãrile au fost vagi.
În timpul rãzboiului Crimeei (1853-1856) holera
nu i-a ocolit pe soldaþii din armata aliatã, anglo26
franco-turcã . Au avut de suferit, în special,
englezii ºi francezii, al cãror oraganism nu era
pregãtit sã reziste atacului acestei molime orientale.

Ruºii au vãzut cum forþele inamicului au slãbit
datoritã unui aliat care le-a venit în ajutor fãrã
sã-l fi chemat.
Nici atunci nu s-au fãcut înregistrãri precise.
Probabil cã pierderile au fost mari, cãci generalul
27
Mac Mahon ºi-a manifestat ades îngrijorarea .
Este un exemplu clar în care o molimã contribuie
la înclinarea balanþei într-un rãzboi, fãrã a þine
seama de calitãþile reale ale unei armate.
Înregistrãri mai exacte s-au fãcut pentru
manifestãrile ulterioare ale holerei. Astfel s-a notat
cã în 1861, în Paris, holera a ucis 20.000 oameni,
în 1865, în Prusia a ucis 14.000; în 1865 în Austria
a ucis 110.000 oameni, în 1865, în U.S.A. a ucis
50.000 oameni (dintre care 2.000 locuiau în New
28
York) .
Cele mai precise înregistrãri asupra pierderilor
provocate de epidemiile de holerã s-au fãcut la
sfârºitul secolului al XIX-lea. Se poate crede cã
pierderile mari au început din timpul epidemiei de
holerã desfãºuratã între anii 1869-1874. A pornit
din India, a trecut prin Rusia ºi s-a oprit în Europa
Occidentalã 29. Cel mai puternic focar a fost la
30
Munchen .
În anii 1883-1884 s-a reîntors în bazinul Mãrii
Mediterane. În anul 1883, în timpul primei sale
plimbãri, holera a ucis, numai în Egipt, 25.000
31
oameni . Imediat apoi, în anul 1884, a poposit în
portul francez Toulon, unde nu a reuºit sã ia mult
32
prea multe vieþi . Însemnat a fost faptul cã
autoritãþile portuare i-au semnalat apariþia. De acolo
a plecat în imprudenta Italie, care a vãzut murind
33
8.000 dintre locuitorii ei .
În anul urmãtor, 1885, Franþa meridionalã,
Italia, Spania, toate þãrile Ponant-ului au fost
cuprinse de holerã. Cea mai afectatã þarã a fost
Spania, unde s-au înregistrat circa 120.000
decese 34. Portugalia a reuºit sã se salveze.
Folosind experienþa trecutului, portughezii au creat
un cordon sanitaro-militar, au blocat intrarea
bolnavilor sau suspecþilor în þara lor ºi, astfel, au
35
blocat epidemia .
Aceeaºi epidemie a trecut Oceanul Atlantic, a
intrat în America Latinã ºi a poposit, în mod ciudat,
în Chile. Acolo a fãcut mari ravagii, cãci era
necunoscutã, iar organismele umane nu se puteau
apãra.36
Potrivit calculelor dr. A. J. Well, în anii 18851886, holera a omorât în Europa circa 250.000
indivizi, iar în America cel puþin alþi 50.000 oameni.37
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O situaþie aparte a fost în anul 1890, în Spania.
Acolo holera nu a venit de peste mãri. Ea a atacat
populaþia din cauza profanatorilor de morminte care
au fãcut ca ea sã reacþioneze imediat. Rãbufnirea
holerei nu a fost deosebit de gravã: a ucis pânã la
38
1000 indivizi .
Între anii 1890-1895 a avut loc un nou atac al
holerei. Atunci acþiunea s-a desfãºurat extrem de
rapid: în cinci luni a ajuns din India la SanktPetersburg, apoi la Hamburg, de unde, în alte câteva
zile, s-a dus sã se,,odihneascã în Anglia ºi în
39
U.S.A. Viteza ei de propagare s-a datorat revoluþiei
40
în transporturi: circulaþia cu trenul ºi cu vaporul .
În perioada amintitã au fost trei epidemii de
holerã. Alãturi de cea amintitã sau anterior s-au
manifestat alte douã: în þãrile arabe din Africa
Septentrionalã ºi, în fine, în Franþa41.
Numãrul celor uciºi de holerã în anul 1892, în
timp de ºase luni, în afara Indiei, a fost de circa
378.449 indivizi. Þãrile care au avut pierderile cele
mai grele au fost: Rusia  267.890 ; Persia  63.982;
Afghanistan  7.000; Germania  9.563; Franþa 
4.550; Ungaria  1.255; Belgia  961.
În mod ciudat, sudul ºi sud-estul Europei au
fost evitate de holerã în 1892, care, parcã voit, lea ocolit.
În procente, involuþia populaþiei se poate
rezuma astfel:

În iarna 1892-1893, aparent, holera a dispãrut.
A fost o iluzie. Ea a revenit odatã cu încãlzirea
vremii. În Europa numãrul de decese a fost
impresionant:

Dintre toate localitãþile, Hamburgul a prezentat
situaþia cea mai dramaticã. Prezenþa holerei a fost
semnalatã în oraº în ziua de 16 august 1892.
Epidemia a fost declaratã însã abia în ziua de 23
august 1892.
În acel interval, între 16-23 august, s-au
înregistrat câteva sute de victime. Autoritãþile
municipale însã nu au reacþionat. Urmarea a fost
tragicã: la 27 august se înregistrau 1.000 decese/
42
zi. În total au pierit 8.605 persoane .
Consecinþa a fost o decãdere rapidã a oraºului.
Hamburgul a fost pãrãsit de locuitorii lui, care au
fugit pentru a duce holera în alte pãrþi ale
Germaniei. O comparaþie poate arãta cât de mare
a fost dezastrul uman: în acelaºi timp, la Paris, au
pierit 907 persoane, dintr-o populaþie de aproape
2 milioane de oameni43.
8

Fig. 1  Harta zonelor din Londra afectate
de holerã întocmitã de dr. Snow (detaliu)

Cifrele aratã clar cã în afara Europei holera a
fost ºi mai crudã: în Arabia, în Mesopotamia (Irakul
de astãzi) ºi în Iran. Epidemia a izbucnit la Mecca,
în iunie, unde, datoritã prezenþei pelerinilor,
mortalitatea a fost foarte ridicatã. În Iran,
recrudescenþa holerei a fost cumplitã: atunci au murit
peste 70.000 persoane 44.

Fig. 2 Harta zonelor din Londra afectate
de holerã întocmitã de dr. Snow (detaliu)
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În urma tuturor acestor atacuri, oamenii au învãþat
sã se apere ºi de holerã. Din nou, în fruntea luptei au
stat occidentalii, care au avut capacitatea, posibilitatea
ºi cunoºtinþele sã obþinã succese. Dupã anul 1847, în
Anglia, dr. William Farr a realizat tabele de mortalitate
care i-au permis sã stabileascã relaþia cu mediul. El a
observat cã în Londra mortalitatea era mult mai ridicatã
în rândurile acelora care locuiau mai aproape de fluviul
45
Tamisa . La aceeaºi concluzie a ajuns ºi dr. Snow,
care a alcãtuit prima ºi cea mai bunã hartã medicalã
asupra manifestãrii holerei (fig.1, 2).46
Observaþia a fost importantã. În urma ei,
guvernele din Londra ºi din Berlin au cerut sã se
instaleze filtre de apã. Ele s-au coroborat cu
cercetãrile medicilor. Doctorul francez Louis
Pasteur, a cãrui fiicã a fost ucisã de holerã, a
descoperit, în anul 1864, metoda pasteurizãrii 47.
Folosirea ei, acolo unde s-a aplicat, a micºorat mult
posibilitãþile de manifestare a epidemiei. Un succes
de importanþã indiscutabilã l-a obþinut dr. Robert
Koch. Între anii 1883-1887 el a lucrat în Egipt, loc
de manifestare violentã a holerei. În acel mediu
propice, în anul 1884, a descoperit bacilul holerei.
În anul urmãtor a fost omologat vaccinul
48
antiholeric .
În anul 1893, în oraºul german Dresda s-au
þinut lucrãrile Congresului Intenaþional de luptã
împotriva holerei. În cadrul lui s-au consemnat ºi
popularizat realizãrile medicilor în lupta antiholericã.
S-a cerut imediata lor aplicare.
Rezultatele au apãrut destul de rapid. În anul
1893, la Hamburg, s-au instalat filtre de apã ºi s-a
aplicat parþial pasteurizarea. În luna septembrie din
acelaºi an în oraº s-au semnalat numai trei cazuri
de holerã49.
Tot atunci, în Anglia, atacul holerei a cuprins
50
50 localitãþi . Acolo au pierit 135 indivizi, dar nu
este sigurs cã toþi au murit din cauza holerei51.
Înregistrãrile fãcute de medici ºi de autoritãþi au
permis sã se alcãtuiascã un tablou sumar conþinând
datele privind mortalitatea determinatã de holerã:

În anul urmãtor, 1894, holera a pãrãsit Anglia
pentru a trece Canalul Mânecii ºi a secera vieþile
celor de pe continent:

În continuare, în anul 1895, a lovit cu puteri
slãbite din nou în Rusia, ulterior în Maroc ºi în
Japonia52.
Epidemia, obositã, a intrat în stare de
somnolenþã. În anul 1900 a reizbucnit în India ºi a
rãmas la ea acasã53.
Era firesc sã fie aºa. Ultima ei izbucnire în
Europa, în anul 1895, a fost posibilã deoarece
oamenii nu avuseserã timpul necesar sã ia mãsuri
de apãrare.
Revenirea în Europa de Sud-Est, în timpul
rãzboaielor balcanice (1912-1913) ºi decimarea
54
armatei române a fost un accident, nu o
manifestare a obiºnuitã a epidemiei. Situaþia a
fost normalã ºi explicabilã. De la finele secolului
al XIX-lea au fost descoperite pasteurizarea
(1864) ºi bacilul holerei (1884) ºi au putut fi luate
mãsuri la nivel de mari regiuni geografice pentru
oprirea acestei molime. Holera nu este
periculoasã numai prin uciderea oamenilor, ci ºi
prin sleirea de puteri a celor bolnavi. Acest al
doilea aspect este extrem de neplãcut, deoarece
îi aruncã pe cei suferinzi ca o povarã pe umerii
societãþii. Au fost oraºe, ca Hamburgul, care în
urma apariþiei epidemiei de holerã au regresat
ºi, dupã aceea, ºi-au revenit cu greu.
Din fericire, în condiþiile societãþii actuale, holera
a fost blocatã într-o zonã bine limitatã  India  ºi
sper sã nu mai poatã pãtrunde în Europa, a cãrei
arie a constituit obiectul discuþiei de acum.
Nu se poate neglija concluzia congresului de la
Dresda (1892) asupra holerei. S-a arãtat foarte clar
cã holera e transmisã prin apa contaminatã. În urma
acestei constatãri, s-a îmbunãtãþit sistemul de
aprovizionare cu apã în toatã Europa. Mai mult, sa constatat cã holera poate sã fie îndepãrtatã foarte
uºor prin spãlarea mâinilor cu apã ºi cu sãpun, timp
de cca. 20 secunde. În acest mod, se putea pune
o barierã foarte serioasã în calea acestei maladii,
numitã ºi a mâinilor murdare. Aici se gãseºte o
asemãnare cu ceea ce se cunoaºte astãzi sub
numele de Covid-19. Aceastã ultimã pandemie nu
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este încã definitã. În orice caz, pot sã spun cã s-a
constatat cã aceastã ultimã formã de manifestare
a misterioasei pandemii din zilele noastre poate fi
opritã folosind în mare aceleaºi arme ca ºi
împotriva holerei: apa ºi sãpunul. Nu se poate face
o afirmaþie clarã asupra tulpinilor virusului noii
pandemii. S-a constatat cã sunt numeroase tulpini
ale virusului. Este din nou o asemãnare cu holera.
Modul de transmitere a noului coronavirus nu este
încã bine definit, dar este clar o maladie
infecþioasã. Aceastã situaþie i-a determinat pe unii
specialiºti sã vorbeascã despre gripã, acel monstru
cu o mie de capete.
În momentul de faþã este grav cã, alãturi de
pandemia de nimeni prevãzutã, mai pot apãrea ºi
alte epidemii uºor transformabile în pandemii. Aici
pot da ca exemplu topirea gheþarilor din zona
Tibetului ºi din alte regiuni, care au în interiorul lor
diverºi viruºi ºi diverse bacterii necunoscute.
Surprinzãtor este însã cã populaþia de acolo are o
foarte slabã ratã de infectare cu noul coronavirus
ºi un singur deces, însã nu al unui tibetan, ci al
unui chinez55.
Aici îmi pun o întrebare. Topirea gheþarilor, de
exemplu a celor din zona Tibetului, poate fi o cauzã
determinantã a pandemiei de covid19? Nu cumva
rãspândirea acesteia trebuie legatã de încãlzirea
globalã? Încã din anul 1950 au fost savanþi care
au declarat cã în urmãtorul secol, adicã pânã în
2050, activitatea globalã industrialã va duce la o
schimbare a regimului termic, cu consecinþe
necunoscute. Sper sã nu aibã dreptate.
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main.pdf ; pentru cercetãri asupra altui tip de
coronavirus, cel care a provocat îngrozitoarea gripã

spaniolã din 1918-1919 care a ucis peste 50
milioane oameni, mai mult ca întreg rãzboiul, a se

vedea ºi studiile începute în anul 1949 de dr. Johan
Hultin ºi continuate în 1997, 2006, 2012 de dr. Jeffrey

Taubenberger ºi colegii sãi (cf. Jeffery K.
Taubenberger, David Baltimore, Peter C. Doherty,
Howard Markel, David M. Morens, Robert G. Webster,

Ian A. Wilson, Reconstruction of the 1918 Influenza
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cercetãrile au fost efectuate începând cu anul 1949
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Acolo, într-un mormânt colectiv au fost înhumate 72

de victime ale gripei spaniole din totalul de 80 de
locuitori. Datoritã permafrostului, corpurile au pãstrat
virusul inert. Ca urmare a progesului ºtiinþei, virusul

a putut fi studiat ºi de la el s-a putut crea, la sfârºitul

sec. XX, un vaccin pentru ipoteza în care ar reînvia
gripa spaniolã.

Radu ªtefan Vergatti

Academia Oamenilor de ªtiinþã din România
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Activitatea tipograficã a Mitropoliei Târgoviºtene
sub supravegherea Mitropolitului ªtefan
Mitropolitul ªtefan se pare cã ar fi fost copist
sau logofãt la mânãstirea Bistriþa, devenind
ulterior monah, dupã cum afirmã Paul de Alep
în scrierile sale. Patriarhia din Constantinopol
îl va confirma pe tronul mitropolitan al
Ungrovlahiei, în succesiunea lui Teofil, începând
cu luna mai a anului 1648. Se va dovedi un
demn urmaº al acestuia deoarece se va implica
personal în susþinerea programului cultural
iniþiat de domnul Matei Basarab ºi de mitropolitul
Teofil, tipografia de la Dealu mutându-se la
Târgoviºte. Astfel, va sprijini tipãrirea de cãrþi
de slujbã cu tipicul în limba românã ºi slujba în
slavoneºte. Curentul naþional a fost propagat
de colectivul editorial-redacþional al tipografiei
mitropolitane, condus, se pare, de Proca
1
Stanciovici. În perioada 1649-1652 vor ieºi de
sub tiparniþã ºase cãrþi, una la Câmpulung ºi
cinci la Târgoviºte. În cetatea de scaun de la
Târgoviºte vor vedea lumina tiparului
Pogribania preoþilor (1650), Mystirio (1651),
Târnosania (1652) ºi Îndreptarea legii (1652).
Mitropolitul ªtefan ia hotãrârea tipãririi
Pogribaniei preoþilor în slavoneºte, dar cu
tipicurile în limba românã pentru a fi înþelese de
toþi ºi pentru a uniformiza desfãºurarea
ceremoniilor bisericeºti. Lucrarea este un volum
0
in-4 , tipãritã în douã culori, roºu ºi negru, cu
iniþiale mari, simple ºi ornate, asemãnãtoare cu
2
cele din Pravila de la Govora , cu 19 rânduri pe
paginã plinã. Prima foaie albã liminarã s-a pierdut,
a doua paginã cuprinde titlul: Carte ce se
cheamã pogribania preoþilor mireni ºi a diaconilor
cu voia ºi cu blagovestenia preasfântului Pãrinte
ªtefan, mitropolitul Þãrii Româneºti în zilele
domnului Matei Basarab Vodã cu cheltuiala
ierodiaconului Mihail ºi s-au tipãrit la Târgoviºte.
3
Vã leat 7159 . Pe verso-ul foii de titlu apare
prefaþa în care se spune cã lucrarea se
adreseazã tuturoru direptu slãvitoriloru
4
creºtiniloru fiind tipãritã  cu blagoslovenia
prea sfinþitului pãrintelui nostru Arhiepiscopului
ªtefan, Mitropolitului a totã Þara Româneascã ºi
cu voia Creºtinului ºi de Hs. Iubitoriului Io Mathei
vodã, Domnul aceºtiiaºi þãri, m-am nevoit de-am
alãturat izvodul slavonesc lângã cel grecesc ºi
cu oameni cãrturari buni ºi înþelepþi am tocmit ºi
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cu cheltuiala mea li5
am tipãrit . Foaia
de titlu are o
structurã de tip portic
cu
arcadã
în
semicerc, la bazã
apãrând în stânga,
un delfin, iar în
dreapta un putti. În
partea superioarã a
arcadei apar doi
îngeri care þin un
ºirag de mãtãnii, iar
central
un
cap
înaripat. Cele douã
Pogribania, foaie de titlu
coloane sunt gravate
Sursa: Bibliografia
cu elemente antroRomâneascã Veche, tom I
pomorfe, fitomorfe ºi
zoomorfe, la baza celei din dreapta fiind
reprezentat un delfin, iar în stânga, un lup.
În 1651 iese de sub tipar o nouã tipãriturã
Mystirio sau Sacrament. În prefaþã, mitropolitul
ªtefan constatã atâta neºtiinþã ºi faptul cã preoþii
au uitat toate rânduialele ºi tipicurile ºi cã fiecare
slujeºte în felul sãu. De fapt, lipsa de unitate în
oficierea slujbelor se datora neînþelegerii indicaþiilor
tipiconale scrise în slavoneºte, drept pentru care
mitropolitul ia hotãrârea traducerii acestora în
româneºte, subliniind urmãtoarele dreptu aceiaa
déca vréme ce se rasipéºte ºi se gonéºte dã se
sparge întunéreculu, cu înnoraré ceþii ºi a pâclei
neºtiinþei méle, de amu mai dres rânduialele le-amu
prepusu rumânéºte zic, pentru aceia nu se cade
voaã drepþilor miei fii ai Pravoslaviei sã vã
înponciºaþii ºi sã vã scârbiþi împotriva pãstorului
6
vostru. Pe verso-ul paginii de titlu se aflã stema
Mitropoliei Ungrovlahiei însoþitã de versurile care îi
aduc un omagiu mitropolitului:  Christos dã
diademã archiereilor ºi pe gâtul lor le pune grivnã
(colier) de aur, ca prin cruce sã biruiascã pe diavolul
(ºarpele) începãtor al rãului ºi prin pateriþã sã þinã
pe omeni în credinþã; þie, pãrinte ªtefane,
Dumnezeu pe tote þi le-a dat, pãzitoriule al credinþei
7
în þara Transalpina. Apar redate însemnele
mitropolitane, în stânga crucea cu Iisus rãstignit,
în dreapta cârja care ucide balaurul (simbolul
Antichristului) care este reprezentat la baza
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Mystirio, Stema Mitropoliei
Ungrovlahiei
Sursa: Bibliografia
Româneascã Veche, tom I

Mystirio, Taina botezului
Sursa: Bibliografia
Româneascã Veche, tom I

Mystirio, Soborul Maicii
Domnului
Sursa: Bibliografia
Româneascã Veche, tom I

gravurii. Cele douã
însemne
sunt
susþinute de doi îngeri
având corpul vegetal.
În mijloc este redatã
mitra surmontatã de
pãlãria
papalã,
susþinând un Iisus
Pantocrator. Toate
aceste
simboluri
arhiereºti
sunt
încadrate
într-o
coroanã de facturã
barocã realizatã din
motive fitomorfe:
frunze de acant,
semipalmete, lalele
din care se ivesc douã
capete de îngeri.
Tipãritura mai
prezintã alte douã
gravur:i
Taina
botezului ºi Soborul
Maicii
Domnului.
Prima gravurã are
reprezentatã scena
botezului pe un scut
încadrat de flori ºi
fructe din care se
ivesc
capete
înaripate. Personajele
(copilul, mama, naºii,
preotul, diacul) sunt
grupate în jurul
cristelniþei, fiecare
fiind individualizat prin
veºminte ºi atitudine.
Mama este o femeie
de la þarã, purtând
portul specific. Naºii
sunt oameni înstãriþi
dupã haine, iar diacul
apare citind.
În Soborul Maicii
Domnului, Sfânta
Maria
este
reprezentatã în mijloc,
figurile fiind bine
individualizate prin
vârstã,
expresie,
veºminte. Fundalul
este unul stâncos,
flancat
de
doi
palmieri. În partea de
sus, doi îngeri îl

însoþesc pe Iisus.
În 1652, mai apãrea de sub teascuri o nouã
tipãriturã, Târnosanie, tradusã din limba greacã
în limba slavonã. Lucrarea este tipãritã în negru
ºi roºu, cu 22-24 rânduri pe paginã. Titlul este
încadrat cu acelaºi ornament ca ºi la Pravila de
la Govora, iar textul cu chenar de linii. Pe versoul foii de titlu apare aceeaºi stemã a
Ungrovlahiei ca la Mystirio însoþitã de
umãtoarele versuri: ªtefan întru arhierei se
cinsteºte/ Cu toiagulu pre toþi oblãduieºte/
Numele-i aratã ºi lucrurile/ Iar nevoinþa,
folosurile/ Neamului românescu ceastã
8
Târnosanie/ Iarã descoperi bunã folosire. În
prefaþa semnatã de mitropolit se accentueazã
faptul cã aceastã Târnosanie e foarte de treabã
Neamului nostru, nefiindu-le pre limbã sã poatã
înþelege. În tomul IV al Bibliografiei Româneºti
Vechi se va da textul corectat al prefeþei realizat
de Damian Bogdan care reconstituie textul
prefaþei ºi dã urmãtoarea traducere: Domnul
Dumnezeu sã încredinþeze pe toþi dragosteo
noastre frãþeºti - prefaþa este adresatã ºi
slujitorilor þãrii - iar pe mine mântuirii
cerite...mântuiþilor vieþuiþi întru Domnul ºi întrun mulþi ani multe fapte bune, cel mai sus
însemnat - Mitropolitul ªtefan, autorul prefaþei
9
- pofteºte ºi salutã .
În acelaºi an se va tipãri, poate cea mai
importantã lucrare apãrutã în timpul
Mitropolitului ªtefan, Îndreptarea legii, în
tipografia preluminatului domn Matei Voevod
Basarab, cu voinþa ºi osârdia ºi toatã cheltuiala
mitropolitului ªtefan, fiind una din primele
codificãri în limba naþionalã în Europa acelor
vremuri.
Din titlu ºi prefaþã se aratã cã traducerea s-a
fãcut de pre limba elineascã pre limba proastã
româneascã de cãtre Daniil Panoneanul care
iscãleºte una din prefeþe, a doua fiind semnatã
de mitropolitul ªtefan. Chiar din titlu reiese cã
pravila era acum dentâi propusã toatã de pre
elineºte pre limba româneascã, cu nevoinþa ºi
userdia ºi cu toatã cheltuiala lui ªtefan, cu mila lui
Dumnezeu Mitropolit Târgoviºtei. Mitropolitul
ªtefan tradusese, de fapt, prefaþa Sintagmei lui
10
Matei Vlastares. Subliniind iniþiativa ºi ajutorul
dat de Matei Basarab pentru alcãtuirea ºi tipãrirea
lucrãrii, mitropolitul afirmã cã scrierea a fost
scoasã ca sã fie de folosul tuturor de obºte. La
baza reglementãrilor din Îndreptare se aflã izvoare
greceºti de drept bizantin, cunoscute prin filierã
slavonã. Traducãtorul izvoarelor ºi cel ce a alcãtuit
lucrarea a fost Daniil Andrianul, numit ºi Panonianul
(adicã Transilvãneanul), care a avut drept

13

CURIER  Revistã de culturã si bibliologie
 Nr. 2(52), 2020
,

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. Pravila are
reprezentate însemnele heraldice ale
mitropolitului, cãruia îi ºi sunt închinate versurile,
ºi nu stema domnului. Ceea ce este interesant
este faptul cã în lucrare sunt consemnate date
despre alfabetul slav, este datã definiþia
gramaticii, nomenclatura dregãtorilor ºi atribuþiile
lor ºi, deosebit de valoros, un tratat de
epistolografie, un fel de manual cu modele de
corespondenþã protocolarã între aristocraþia
11
clericalã ºi laicã. Nu lipsesc nici articolele care
combat superstiþiile, altele care oglindesc stãri ºi
moravuri sociale feudale. 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, al cãrei
scop bine formulat de
mitropolitul ªtefan
era: Citind, îndreptaþi
viaþa voastrã.
Foaia de titlu a
Îndreptãrii este de tip
arhitectural, în partea
de sus fiind redatã
Îndreptarea legii,
Înãlþarea Domnului.
Foaia de titlu
Pe
frontonul
Sursa: Bibliografia
porticului
este Româneascã Veche, tom I
reprezentatã scena
Înãlþãrii, Fecioara
Maria fiind redatã
între
îngeri
ºi
încadratã de sfinþii
apostoli. Cartuºul de
tip vegetal este
susþinut de Isaia ºi
Moise
(stânga),
Ieremia ºi Regele
David (dreapta). În
compartimentele
coloanei din stânga
apar, de sus în jos,
arhidiaconul ªtefan,
Sfântul
Antonie,
Sfântul Gheorghe, Îndreptarea legii, Stema
Sfântul Teofilact. În Mitropoliei Ungrovlahiei
Sursa: Bibliografia
compartimentele
Româneascã
Veche, tom I
coloanei din dreapta
14

apar Sfântul Grigorie Decapolitul, Sfântul
Nicolae, Sfântul Teodor Tiron ºi sfântul Teofrast.
În partea de jos este reprezentatã stema Þãrii
Româneºti, pasãrea heraldicã cu crucea în cioc,
cu zborul deschis ºi capul orientat spre stânga.
Pe piept apar scutul, coroana ºi crucea. Pasãrea
este încadratã de soare ºi de lunã. Scutul care
poartã coroanã este încadrat de mucenicii
12
Mercurie (stânga) ºi Dimitrie (dreapta). De
remarcat cã personajele sunt foarte bine
individualizate prin expresia feþei ºi prin veºminte.
Stema mitropoliei Ungrovlahiei este aproape
identicã cu cea din Mystirio, doar poziþia balaurului
ºi decorul baroc în care este plasatã stema, fiind
reinterpretate.
Epoca mitropolitului ªtefan ºi a domnitorului
Matei Basarab a însemnat pentru cultura
tipograficã româneascã un moment de rãscruce,
un moment în care apar cãrþi de cult în care
tipicurile sunt redate în limba poporului pentru
ca slujirea sã fie mult facilitatã, ºi un moment în
care se afirmã tot mai pregnant latura artisticã
în acest domeniu, chiar dacã ºi cu influenþe din
alte spaþii. Cãrþile tipãrite în timpul domniei sale
s-au constituit în surse de inspiraþie pentru
meºterii tipografi care au exercitat în continuare
aceastã îndeletnicire nobilã pe pãmântul
românesc.
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Maratonul de poveºti
 proiect dedicat celor mici
1 iunie este ziua în care celebrãm miracolul
naºterii, dar ºi întoarcerea la inocenþã.
Ziua copilului a fost menþionatã prima datã
la Geneva, în cadrul Conferinþei Mondiale pentru
Protejarea ºi Bunãstarea Copiilor, în august 1925,
conform adoptãrii Declaraþiei pentru Protecþia
Copilului.
Ziua de 1 Iunie este zi de sãrbãtoare pentru cei
mici dar ºi pentru cei ce îi iubesc ºi le educã mintea
ºi sufletul.
Copiii nu trebuie sã fie neglijaþi, cãci ei sunt cei
care ne fac de multe ori ziua mai bunã ºi pentru
care ajungem la un moment dat sã trãim. De ziua
lor aceºtia meritã o atenþie deosebitã pentru a ºti
cât sunt de importanþi.
În acest an, la 1 iunie, Ziua Internaþionalã a
Copilului a împlinit 70 de ani de când se
sãrbãtoreºte ºi în România.
Într-un an complicat, în plinã
pandemie, aceastã zi, în care
copilãria este sãrbãtoritã, un grup de
70 de bibliotecari din 24 de judeþe ale
României ºi din Republica Moldova,
legaþi de prietenie pe o sfoarã au
dorit sã redescoperim farmecul
poveºtilor citite cu voce tare, sã fim
virtual mai aproape de cei care iubesc
poveºtile.
La iniþiativa acestui grup de
oameni dedicaþi meseriei lor: Melania
Luana Butnariu; Mariana Lucia
Marian; Maria Olaru; Mihaela Stanciu;
Claudia ªerbãnuþã; Margareta
Tãtãruº; Maria Truþã ºi Vlãduþ Andreescu,
bibliotecari implicaþi în proiecte dedicate
comunitãþilor din care provin, a luat naºtere
proiectul unic în România : Maratonul de poveºti.
În cadrul proiectului dedicat celor mici, dar ºi
celor mari, au fost citite 70 dintre cele mai frumoase
poveºti ale lumii, reunite într-un Maraton de
poveºti - lecturã în direct, timp de 8 ore.
Evenimentul naþional, la prima sa ediþie, a fost

transmis live pe Facebook, luni, 1 iunie 2020, în
intervalul orar 10.00  18.00.
Impact mediatic: 35 000 de vizitatori unici, 21
000 de vizualizãri, 41 000 de minute de vizionare ºi
8 ore de transmisie în direct.
Proiectul s-a desfãºurat cu
susþinerea Asociaþiei Naþionale a
Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice
din România (ANBPR), Biblioteca
Naþionalã a României, Editura Cartea
Copiilor, Editura Signatura ºi alte
editurile prietene.
Bibliotecarii inimoºi, dedicaþi
meseriei, implicaþi în derularea
acestui proiect minunat, 70 la numãr,
din judeþele Sãlaj, Argeº, Vrancea,
Dâmboviþa, Teleorman, Dolj, Arad,
Mehedinþi, Hunedoara, Tulcea,
Prahova, Caraº  Severin, Neamþ, au
fost minunaþi, s-au implicat cu tot
sufletul în reuºita evenimentului citind poveºti
captivante în decoruri de poveste.
În urma participãrii la acest eveniment am primit
o diplomã de excelenþã.
Aºtept cu nerãbdare continuarea acestui
proiect interesant ºi minunat!

Florina Rotaru

Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa
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Biblioteca ºi tehnologia digitalã
în serviciul comunitãþii
Trãim sub semnul unor mari incertitudini.
Pandemia COVID-19 are un efect copleºitor asupra
vieþii noastre, provocând temeri ºi punându-ne în
faþa unor alegeri dificile. Ea produce efecte atât la
nivel global, cât ºi la nivel local.
Existã organisme care îºi concentreazã
experienþa ºi resursele pentru a gãsi soluþii de
gestionare ºi depãºire a crizei: guverne, organizaþii
mondiale, corporaþii, lideri ai comunitãþilor locale.
În calitate de membri ai comunitãþii locale, ne
îndreptãm atenþia asupra unor instituþii care
acþioneazã în folosul acesteia. Biblioteca ºi-a
asumat dintotdeauna un rol bine determinat în
cadrul comunitãþii, iar centrul preocupãrilor
bibliotecii îl reprezintã utilizatorii.
Vom prezenta activitatea desfãºuratã de
Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu
Dâmboviþa în lunile care au trecut de la începutul
crizei sanitare.
În decursul perioadelor de urgenþã ºi de
alertã, personalul Bibliotecii Judeþene Ion
Heliade Rãdulescu Dâmboviþa ºi-a reorganizat
activitatea, pãstrând însã utilizatorii în centrul
preocupãrilor sale.
Serviciile oferite de aceasta au fost adaptate
noului context: distanþare fizicã, nevoie sporitã de
informare corectã ºi de calitate, accesare frecventã
a programelor în mediul online.
· solicitãrile venite din partea utilizatorilor au fost
preluate ºi soluþionate telefonic, prin e-mail sau
online;
· perioada în care accesul vizitatorilor nu a fost
permisã în bibliotecã a facilitat o intensificare a
prelucrãrii cãrþilor ºi regândirea activitãþilor oferite
publicului;
· publicarea pe blogul oficial al instituþiei ºi pe
reþelele sociale a unor informaþii utile ºi de mare
actualitate.
A fost nevoie de schimbarea stilului de lucru, a
modului de raportare la proiectele ºi programele
instituþiei, a fost nevoie de identificarea unor
modalitãþi noi de a menþine ºi de a dezvolta legãtura
cu utilizatorii bibliotecii. Momentul  dificil din punct
de vedere social ºi uman, a însemnat însã ocazia
ca biblioteca sã se arate, mai mult ca niciodatã,
alãturi de comunitate. ªi-a demonstrat rolul de
instituþie modernã, conectatã la comunitatea din
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care face parte, oferindu-i resursele de care are
nevoie.
Multe activitãþi au fost redirecþionate în spaþiul
virtual, bibliotecarii au fost nevoiþi sã apeleze la
instrumente ºi aplicaþii online pentru a atrage
utilizatorii ºi pentru a comunica în mod interactiv
cu acestia.
Expoziþiile clasice au fost înlocuite parþial de
expoziþiile on-line, iar activitãþile face to face de
cele on-line.
Pentru a menþine biblioteca vizibilã, pentru a
rãmâne conectaþi cu utilizatorii acesteia,
bibliotecarii au apelat la platformele de socializare
(Facebook) ºi la aplicaþii de teleconferinþã; întâlnirile
ºi activitãþile au loc pe Zoom ºi Google Meet.
Un proiect on-line interesant la care a
participat Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa a fost Trenuleþul cu
p o v e º t i  organizat de Biblioteca Publicã
Pietrari, având coordonator pe doamna
bibliotecarã Crina Popescu. Ne-am bucurat ºi
am cãlãtorit virtual ºi cu mare plãcere prin
bibliotecile þãrii. Itinerarul propus a inclus:
Biblioteca Naþionalã a României, Biblioteca
Judeþeanã Antim Ivireanu Vâlcea, Biblioteca
Judeþeanã Dinicu Golescu Argeº, Biblioteca
Judeþeanã V.A. Urechia Galaþi, Biblioteca
Judeþeanã Panait Istrati Brãila, Biblioteca
Judeteanã George Bariþiu Braºov, Biblioteca
Judeþeanã Panait Cerna Tulcea, Biblioteca
Judeþeanã Satu Mare, Biblioteca Orãºeneascã
Titu, Biblioteca Orãºeneascã Pontus Euxinus
Nãvodari, Biblioteca Municipalã Stroe S.
Belloescu Bârlad, Biblioteca Publicã Cotnari,
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Biblioteca Publicã Mircea Iorgulescu Valea
Calugareascã, Biblioteca Publicã Localã
Galicea, Biblioteca Orãºeneascã Fieni,
Biblioteca Publicã Valea Doftanei.
Trenuleþul cu poveºti a plecat în cãlãtorie, din
Biblioteca Pietrari prin bibliotecile þãrii, marþi 16 iunie
2020, iar pe 1 septembrie a fost vizitatã ultima
destinaþie a acestei veri - Biblioteca Naþionalã a
României.
Vreme de 13 sãptãmâni a fost traversatã virtual
þarã, în lung ºi-n lat pentru a gãsi refugiul perfect
al vacanþei. ªi ce loc de refugiu mai potrivit poate fi
decât o bibliotecã? Un loc minunat unde putem
descoperi cãrþile care ne pot oferi tot ce ne dorim
Plãcerea lecturii este refugiul perfect.
Împreunã cu voluntari ºi utilizatori ai bibliotecilor,
am cãlãtorit virtual dintr-o bibliotecã în alta ºi dintro poveste în alta, cu ajutorul prietenilor noºtri,
bibliotecarii, cei care au fost ghizii noºtri de cãlãtorie,
ºi care, ne-au prezentat rând pe rând toate
comorile ascunse în bibliotecile lor minunate.
La finalul cãlãtoriei din acest an a
trenuleþului, concluzia a fost cã
Bibliotecile sunt refugiile noastre
perfecte pentru inimã, minte ºi
simþire.. De-a lungul cãlãtoriei am
cunoscut colegi bibliotecari, oameni
dedicaþi profesiei lor ºi implicaþi în
activitatea instituþiilor lor.
Pe 7 august a avut loc o sesiune
de informare în legãturã cu liniile de
finanþare europene destinate
bibliotecilor - Europa pentru
cetãþeni.
Evenimentul
s-a
desfasurat prin intermediul aplicatiei
Zoom, coordonatorul acestuia a fost
doamna
Oana
Bãluþescu,
reprezentant al Punctului de informare Europa
pentru cetãþeni ºi a avut ca participanþi bibliotecari
din România ºi Republica Moldova.
În data de 12 august, webinarul Genial.ly pe
înþelesul tuturor propus de doamna profesor
Cristina Grosu, profesor francezã-englezã la ªcoala
Gimnazialã Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1 Titu,
a prilejuit prezentarea unor modalitãþi noi de a
expune în mod atractiv informaþiile predate în mediul
online. Cu aceastã ocazie, bibliotecarii Bibliotecii
Judeþene Dâmboviþa au învãþat sã utilizeze aplicaþia
GENIAL.LY; ea va fi folositã ca suport pentru
realizarea unor prezentãri viitoare susþinute de
Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu
Dâmboviþa.
Tot pe 12 august 2020, bibliotecarii din cadrul
Sãlii Multimedia Internet a Bibliotecii Judeþene
Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa au participat

la webinarul  Împreunã pentru comunitãþi
digitale dezvoltate - experienþa bibliotecilor
publice în proiectul COLIBLITE - organizat de
Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor
Publice din România (ANBPR) în parteneriat cu
Asociaþia ActiveWatch. Acesta a fost organizat
pe platforma ZOOM ºi a fost adresat
bibliotecarilor ºi cadrelor didactice care îºi doresc
sã afle cum putem contribui la dezvoltarea
comunitãþilor noastre prin utilizarea tehnologiei.
Seminarul a cuprins prezentãri interactive
simultane
despre:
hãrþuirea
online
(cyberbullying ), conþinutul responsabil de
informaþii (fake news), jocurile on-line ca
instrument de educaþie ºi despre gestionare a
timpului petrecut în faþa micului ecran.
În agenda Bibliotecii Judeþene Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa din 24 si 25 august 2020
este înscrisã participarea la cursurile on-line
organizate de Biblioteca Judeþeanã George
Bariþiu Braºov  Centrul de Excelenþã pentru
Copii ºi Tineret. Acestea au avut ca
temã utilizarea platformelor on-line
Zoom, Google Meet ºi Webex ºi au
înregistrat participarea a peste 60
de bibliotecari publici, bibliotecari
ºcolari, profesori din întreaga þarã
ºi din Republica Moldova.
Activitãþile Bibliotecii Judeþene Ion
Heliade Rãdulescu Dâmboviþa
vizeazã comunitatea restrânsã cãreia
instituþia i se adreseazã, dar
biblioteca îºi propune în acelaºi timp
sã creeze relaþii noi cu parteneri din
diverse domenii (organizaþii nonguvernamentale, instituþii de
învãþãmânt) ºi sã consolideze
legãturile cu entitãþi cu care colaboreazã în mod
constant (reþeaua de biblioteci din România).
Dincolo de preocupãrile tradiþionale ale
bibliotecilor, acestora li se impune o nouã
provocare: SCHIMBAREA. Biblioteca Judeþeanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa înþelege
noul context ca pe un moment unic pentru
adaptare, pentru stabilirea unor colaborãri
stabile cu organizaþii din diverse domenii ºi
pentru o evoluþie a serviciilor oferite utilizatorilor.
Tehnologia ne transformã viaþa. Utilizatorii,
însã, rãmân nucleul în jurul cãruia graviteazã
biblioteca ºi aceasta trebuie sã îºi foloseascã
toate resursele pentru a reinventa relaþia cu
aceºtia.

Raluca Rusu

Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa
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Adaptarea competenþelor
bibliotecarilor, o mare provocare?

Inaugurat la data de 9 martie 2009, Centrul EUROPE
DIRECT Târgoviºte al Bibliotecii Judeþene Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa ºi-a propus sã stimuleze cetãþenia
europeanã activã ºi implicarea cetãþenilor de toate vârstele
ºi din toate categoriile socio-profesionale în viaþa comunitãþii
din care fac parte prin desfãºurarea de activitãþi specifice,
cum ar fi: ore de informare europeanã, training-uri în
competenþe digitale ºi pe diferite teme europene pentru
diverse grupuri þintã, campanii de promovare a activitãþii
instituþiilor UE, schimburi de experienþã la nivel naþional ºi
european, etc., dintre toate acestea evidenþiindu-se trainigurile dedicate bibliotecarilor din reþeaua de biblioteci publice
din judeþ ºi reprezentaþiile de teatru forum.
Denumit ºi Teatrul Opresaþilor sau Teatru Social,
aceastã metodã de educaþie non formalã este utilizatã cu
succes în UE pentru a combate discriminarea, excluziunea
socialã, opresiunea ºi pentru a promova drepturile ºi
libertãþile tuturor cetãþenilor europeni. Metoda bazatã pe
improvizaþie ºi creativitate este interactivã (presupune
implicarea publicului de orice vârstã), ºi este pusã în scenã
de actori amatori - voluntari ai instituþiei - care construiesc
ºi scenariile. Dupã ce este prezentatã situaþia iniþialã (o
problemã a unei comunitãþi), spectatorii sunt invitaþi sã
identifice soluþii care pot fi puse în practicã pentru a o
rezolva ºi apoi sã le ilustreze luând locul personajelor din
piesã (spectator-actor). Aici se va comporta aºa cum
considerã cã ar fi trebuit sã se comporte personajul
respectiv în desfãºurarea acþiunii. Dacã ideea este validatã
de spectatori, personajul interpretat va prelua
comportamentul prezentat ºi scenariul piesei va fi
modificat, mergând spre soluþionarea problemei.
În urma participãrii la o reprezentaþie, toþi cei implicaþi
îºi dezvoltã competenþe în sfera comunicãrii verbale,
nonverbale ºi para-verbale, spiritul de echipã,
capacitatea de a se exprima în public, empatia, spiritul
civic, capacitatea de improvizaþie, imaginaþia,
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creativitatea ºi alte competenþe ºi abilitãþi utile în viaþa
profesionalã ºi personalã, pe scurt, învaþã sã devinã
cetãþeni europeni activi. În România existã puþine
organizaþii care utilizeazã aceastã metodã, Biblioteca
Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa numãrânduse printre ele din anul 2012, fiind singura entitate care
prezintã spectacole de teatru forum în judeþul Dâmboviþa
în parteneriat cu bibliotecile orãºeneºti ºi comunale.
Am format mai multe trupe de teatru forum care au
susþinut reprezentaþii, abordând teme precum: Alegerile
europarlamentare 2019, Primul meu loc de muncã
în UE, Educaþia este un drept al tuturor, Cetãþenia ºi
democraþia europeanã, hãrþuirea în ºcoalã ºi pe
Internet, violenþa în rândul tinerilor º.a.
Activitãþile de acest gen ºi-au propus angrenarea
cetãþenilor ºi a factorilor de decizie în dezbateri ºi
activitãþi menite sã îi responsabilizeze ºi sã îi determine
sã devinã cetãþeni europeni implicaþi pentru consolidarea
democraþiei europene. Prin intermediul campaniei
noastre am încercat sã prezentãm cetãþenilor europeni
ºi subiecte cum ar fi dezinformarea ºi mesajele de urã
transmise online. Bibliotecarii implicaþi, precum ºi
echipa de voluntari au beneficiat pe aceastã cale
de un alt fel de formare profesionalã care a permis
dezvoltarea competenþelor cheie sociale ºi civice;
promovarea valorilor, drepturilor ºi libertãþilor europene
pentru a oferi tuturor cetãþenilor protecþie, indiferent de
mediul din care provin; promovarea dialogului, înþelegerii
ºi cooperãrii între toþi membrii societãþii. Campania de
responsabilizare a comunitãþilor a fost denumitã Stã în
puterea ta sã schimbi ceva! ºi s-a desfãºurat în
perioada 2012-2020 cu ajutorul voluntarilor (copii ºi tineri
cu vârste cuprinse între 14 ºi 20 de ani), care fac parte
din trupa de actori amatori, contribuind ºi în acest mod
la crearea unui public european avizat, capabil sã
participe la dezbateri privind prioritãþile UE.
Au fost vizate toate categoriile de public, indiferent
de categorie socio-profesionalã sau de vârstã, excepþie
în 2014 ºi 2019 când publicul a fost reprezentat majoritar
de tineri care au mers pentru prima datã în viaþã la vot
(elevi de clasele a XI-a ºi a XII-a). Oamenii sunt tot mai
interesaþi ºi atraºi de metoda noastrã de lucru, astfel cã
numãrul celor care vin la biblioteci este în continuã
creºtere. De exemplu, în anul 2018 au avut loc 17
reprezentaþii la care au participat 822 persoane; în 2019
au fost desfãºurate 26 reprezentanþii cu 1157 participanþi;
iar în 2020 (pânã la acest moment) au fost desfãºurate 8
reprezentaþii la care au participat 237 de persoane. Deºi
iniþial ne-am propus sã realizãm 10 astfel de activitãþi pe
parcursul unui an (aproximativ lunar), datoritã feedback-
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ului pozitiv ºi a prizei pe care a avut-o la grupurile þintã,
am fost puºi în situaþia sã regândim calendarul
evenimentelor pentru a rãspunde cât mai bine nevoilor
de informare europeanã ºi de formare a cetãþenilor.
Spectacolele au avut loc în locaþii accesibile
publicului, sãli de curs, amfiteatre, sãli de conferinþã,
de spectacole, în biblioteci (acolo unde spaþiul a permis)
sau chiar în aer liber; important pentru succesul acþiunii
fiind factorul uman, lucrul în echipã, cu oameni pentru
oameni ºi toate acestea nu ar fi fost posibile fãrã suportul
bibliotecarilor voluntari care deservesc puncte de
informare europeanã deschise în bibliotecile din
comunitãþile locale. Astãzi, la mai bine de 10 ani de la
înfiinþare a Centrului de Informare EUROPE DIRECT
Târgoviºte, în fiecare bibliotecã publicã din judeþul nostru
funcþioneazã un astfel de punct de informare.
Anul 2020 aduce o nouã provocare pentru noi toþi 
pandemia de Covid-19. Bibliotecari sau nu, cu toþii a trebuit
sã ne adaptãm la noile situaþii pentru ca sã putem continua,
atât pe plan personal cât ºi pe plan profesional. Bineînþeles,
Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa a
þinut pasul cu evoluþia. În sensul celor arãtate, începând
cu luna mai reia activitãþile de formare profesionalã a
personalului din teritoriu (în plinã perioadã de stare de alertã)
organizând o serie de întâlniri online pentru bibliotecari din
biblioteci orãºeneºti ºi comunale din Dâmboviþa.
Este timpul ca aceºtia sã fie mai bine pregãtiþi în
ceea ce înseamnã utilizarea mediului online ºi
dezvoltarea competenþelor digitale pentru desfãºurarea
de activitãþii zilnice ori pentru organizarea de
evenimente cultural-educative. Astfel, în perioada maiiunie 2020, bibliotecarii au fost învãþaþi sã foloseascã
platforme de lucru online precum: Zoom, Google meet,
Skype, Webex sau Whats up web. Pe lângã acestea,
personalul a fost familiarizat cu diferite instrumente de
lucru, iar temele abordate au fost: Kahoot sau Quizzis?
Ce înseamnã ºi cum pot fi utilizate. Întrebuinþarea lor
în mediul online; Cum pot sã utilizez excel-ul pentru a
întocmi un sistem electronic de evidenþã individualã a
fondului de documente?; Jocuri, proiecte dedicate ºi
alte informaþii pentru bibliotecari ºi cetãþeni; Sisteme
electronice de evidenþã globalã a colecþiilor unei
biblioteci; Utilizarea mãsurãtorilor de performanþã în
managementul bibliotecilor mici.

În perioada despre care vorbim, au avut loc 5 sesiuni
de instruire prin intermediul cãrora persoanele care
lucreazã în biblioteci au învãþat ºi...iar au învãþat.
Toþi cetãþenii trebuie informaþi cu privire la potenþialul
pe care îl reprezintã TIC pentru toate tipurile de profesii,
iar bibliotecile publice sunt cele mai potrivite locuri pentru
aceasta. Competenþele ºi alfabetizarea digitalã în care
este prevãzut cã este esenþial ca toþi cetãþenii europeni
sã utilizeze TIC ºi media digitale ºi, îndeosebi, sã se
atragã tinerii înspre educaþia în materie de TIC sunt
imperativ necesare. Trebuie sã creascã, atât cantitativ,
cât ºi calitativ, competenþele TIC ºi de e-business,
respectiv acele competenþe necesare pentru inovare ºi
creºtere, iar acestea sã fie cunoscute ºi celor din rural.
În plus, carierele din sectorul TIC trebuie sã devinã mai
atrãgãtoare, inclusiv în domeniul producþiei ºi proiectãrii
de tehnologii, pentru toþi cetãþenii.
Iatã de ce este necesar sã avem profesioniºti cât
mai bine pregãtiþi în biblioteci.
Pentru realizarea sesiunilor de training am avut
suportul unor elevi (olimpici la informaticã) ºi cadre
didactice din ªcoli Ambasador al Parlamentului
European, cum ar fi Colegiul Naþional Ienãchiþã
Vãcãrescu Târgoviºte ºi Liceul Voievodul Mircea
Târgoviºte, cãrora le mulþumim.
Efectele investiþiei în pregãtirea personalului în ceea
ce înseamnã competenþele digitale s-au vãzut imediat.
Cu ocazia Zilei Internaþionale a Copilului, sãrbãtoritã
pentru a 70-a oarã în þara noastrã, în acest an, 70 de
poveºti, din tot atâtea cãrþi fabuloase, scrise de autori
celebri, au fost citite cu voce tare online de un grup de 70
de bibliotecari din România ºi Republica Moldova,
într-un Maraton de poveºti, Live pe Facebook. 20 dintre
aceºtia au fost din judeþul nostru. Dacã este sã vorbim
despre impactul acestui eveniment, trebuie sã amintim
câteva rezultate. Astfel, 35.000 de vizitatori unici, 21.000
de vizualizãri, 41.000 de minute de vizionare ºi 8 ore de
transmisie în direct. Este doar un exemplu.
În acest mod, bibliotecarii au fost pregãtiþi pentru
viitor ºi pentru a oferi suport tuturor celor care trec pragul
unei biblioteci dâmboviþene...fie ºi online.

Vlãduþ Andreescu

Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa
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DIN VIAÞA BIBLIOTECILOR

Lectura pe timp de pandemie
Salonul Editorial I. H. Rãdulescu Dâmboviþa
Salonul Editorial I. H. Rãdulescu este un eveniment
anual organizat de Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu în parteneriat cu Primãria Municipiului Târgoviºte.
Fiind unul dintre cele mai importante evenimente
din spaþiul cultural autohton, Salonul Editorial de carte
de la Târgoviºte îºi asumã misiunea de a promova lectura
ºi produsele editoriale de calitate, oferind un mediu
deschis de manifestare a diversitãþii valorilor româneºti
ºi internaþionale
Acest târg face ca Târgoviºtea sã devinã pentru
câteva zile o adevãratã capitalã a culturii, un lucru cât
se poate de firesc, dacã ne gândim la tradiþia de secole
pe care oraºul o are în domeniul rãspândirii cãrþii tipãrite.
Anul acesta Salonul de carte de la Târgoviºte ajuns
la cea dea XIX-a ediþie a venit cu un program mai
restrâns de evenimente, avându-se în vedere pandemia
de coronavirus ºi normele impuse de autoritãþile sanitare
cu privire la desfãºurarea evenimentelor culturale.
În acestã perioadã mai puþin plãcutã, cãrþile pot fi o
sursã de confort ºi escapadã. Ele sunt de asemenea
modalitatea prin care putem rãmâne conectaþi între noi,
pãstrând totuºi distanþa socialã.
Timp de patru zile, Salonul de carte de la Targoviºte
ºi-a þinut uºile deschise, având un program generos de
vizitare cuprins între orele 10-21. În pofida faptului cã, în
prezent, alte surse de informaþie lasã tot mai puþin teren
cãrþilor, numãrul sporit al vizitatorilor a demonstrat cã
oamenii mai au nevoie de ele.
Pasionaþii de lecturã au avut acces anul acesta la
peste 500 de titluri în limba românã, carþi în ediþii bilingve,
dicþionare, enciclopedii.
Editurile ºi instituþiile editoare participante la ediþia
din acest an au fost: ALL; Arhiepiscopia Târgoviºtei;
Bibliotheca; Cetatea de Scaun; Curtea Veche; Eikon;
Niculescu ; Tritonic; Complexul Naþional Muzeal Curtea
Domneasca Târgoviºte;
La fel ca în anii anteriori, Salonul este organizat în
aer liber, în pavilioane speciale, în scuarul Primãriei
Municipiului Târgoviºte, eveniment care s-a desfãºurat
pe perioada festivitãþilor dedicate Zilelor Oraºului.
Editurile care ºi-au anunþat participarea, au beneficiat
de un stand, pe care l-au amenajat dupã plac, în funcþie
de structura editorialã ºi de stilul vizual specifice, dar ºi
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de întregul efort de marketing pe care Biblioteca
Judeþeanã I. H. Rãdulescu Dâmboviþa l-a derulat pentru
promovarea evenimentului.
Prima zi din cadrul Salonului a debutat cu lansarea
volumelor: Târgoviºte - reºedinþã a Mitropoliþilor munteni
- 500 de ani de la mutarea oficialã a Mitropoliei de la
Curtea de Argeº; Vlad Þepeº - apãrãtor al civilizaþiei
creºtine; Tudor Vladimirescu, personalitate complexã a
neamului românesc - 240 de ani de la naºterea sa, lucrãri
apãrute sub egida Editurii Arhiepiscopiei Târgoviºtei
ºi prezentate de pr. consilier Marian Puiescu
Tot în prima zi, Editura Cetatea de Scaun lanseazã
lucrarea: În umbra Marelui Reich : tehnica de luptã a
armatei române pe Frontul de Est (1941-1944), autor
prof. dr. Alexandru V. ªtefãnescu, prezentatã de prof.
univ. dr. Silviu Miloiu.
Primãria Municipiului Târgoviºte aduce în atenþia
publicului cititor lucrarea: Mari voievozi ctitori de istorie
în cetatea milenarã a Târgoviºtei. Târgoviºte:
Coordonator proiect: Alice Maria Stana (Primãria
Municipiului Târgoviºte, Biroul Protejarea Patrimoniului
Cultural ºi Dezvoltare Turisticã), lucrare prezentatã de
dr. George Coandã.
În cea de-a doua zi a Salonului editorial, Editura
Tritonic a propus spre dezbatere volumele: Monºtrii
cu bot de catifea, autor: Simona Poclid ; Trilogia
Contact - Cartea I: Dictatura raþiunii, autor: Flip
Moraine ; Ultimul cuvânt al lui Socrat Buba, autor:
Thanas Medi, traducere din albanezã de Oana Glasu;
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Sãptãmâni interioare. Jurnal de coronavirus, autor:
Ionuþ Iamandi; Jurnal din vremea pandemiei. Optzeci
de zile în jurul casei sau Cum am luat parte la o
contraistorie, autor: Tiberius Vasiniuc ; Numele meu
este Tu, autor: Ecaterina Petrescu Botoncea ;
Adaptarea cinematograficã a operelor literare - Aporii.
Prejudecãþi. Noi perspective, autor: Anda Ionaº
Ecaterina ; Întuneric fãrã rost ºi Mai e o zi pânã mâine,
autor: A. T. Branca ; Printre sportivi - Acþiunile
Securitãþii în Problema Sport, autor: Valentin Vasile
; Despre a fi nimic pentru a putea fi totul. O altfel de
autobiografie dintr-o tristã Românie, autor: Cristina
Dinu Invitaþi: Christian Crãciun, Vianu Mureºan,
Simona Poclid, Flip Moraine, Ecaterina Petrescu
Botoncea, A.T. Branca, Cristina Dinu, Oana Glasu,
Ionuþ Iamandi, Silviu B. Moldovan, Valentin Vasile
În dupã-amiaza aceleiaºi zile Editura Bibliotheca a
lansat volumele: Drumul literelor ºi Odihna neodihnei,
autor: George D. Piteº ; Modulele singurãtãþii ºi
Întoarcerea la inocenþã, autor: Savian Mur ; Te rãtãcesc
prin gânduri ca sã te regãsesc, autor: Mihaela Banu ;
Fecioara Maria ºi Un thriller psihologic (roman), autor:
Corin Bianu ; Oglinda timpului, autor: Ecaterina Chiriþã
Bazilescu ; Istoria Târgoviºtei militare, autori: Gheorghe
ªerban, George Coandã ; Elegie cu chip de scorpion,
autor: Vali Niþu ; Marea mutã, autor: George Ioan Canache
; Þinutul fãrã ceas, autor: Vasile Didoacã Dojanã ;
Monumentele eroilor dâmboviþeni  Memorii eterne ale
neamului românesc,ediþia a II-a. autori: Gheorghe ªerban
(coordonator), George Coandã, Marian Curculescu,
Dumitru Iov, Emil-Cornel Petrescu, Nicolae Posta,
Constantin Voicu, Adrian Robu ; Litere. Istoria unei reviste
de culturã dâmboviþene (2000- 2020) autori: Mihai Stan,
Alexandru Muscalu ; Lecturi empatice 4, autor: Mihai
Stan ; Din istoria unei grupãri literare. ediþie jubiliarã 20152020. Ediþia a III-a revãzutã ºi adãugitã, autori: Mihai Stan
(coordonator), Victor Petrescu, George Coandã, George
Piteº Societatea Scriitorilor Târgoviºteni
În penultima zi a Salonului editorial a fost
organizat Simpozionul Mari voievozi ctitori de
istorie în cetatea milenarã a Târgoviºtei având
moderator pe dr. George Coandã.
Cele patru zile dedicate Salonului au demostrat
cã nu este un paradox sau un lux sã organizãm

manifestãri culturale þinând cont de vremurile dificile
pe care le traversãm.
De prin 2013, tot ce se petrece la Salonul Editorial
de la Târgoviºte este emoþionant, viu, memorabil 
reacþiile de bucurie ale cititorilor când îºi gãsesc cãrþile
preferate, autorii preferaþi la lansãri sunt greu de descris
în cuvinte.
Anul acesta, Salonul de carte a adunat destul de
mulþi vizitatori, mai mulþi tineri ca de obicei. Acest fapt
ne bucurã pentru cã simþim cã acþiunile de promovare
a lecturii dau roade. Cititorii nu mai vin doar pentru
achiziþie de carte ºi liste de lecturã, ci îºi programeazã
venirea la târg în funcþie de evenimentele organizate
de edituri  lansãri de carte, sesiuni de autograf,
activitãþi pentru copii.
Salonul Editorial I. H. Rãdulescu a devenit ºi un
loc de întâlnire plãcut ºi productiv între oameni de
presã, de PR, scriitori, editori, ºi critici literari. Din
spatele cãrþilor, Salonul de carte se vede ca un loc
unde oamenii sunt dornici sã citeascã ºi sã
interacþioneze cu scriitorii lor preferaþi ºi cu editurile
care le aduc cele mai frumoase cãrþi.
Da, putem organiza târguri de carte deoarece
oamenii au nevoie de simboluri ºi speranþe, au nevoie
de semne ale unei lumi superioare care existã undeva
în noi. Continuãm sã cultivãm aceste simboluri ºi
speranþe, cãci nevoia de lecturã o regãsim în gestul
nobil de a deschide o carte care echivaleazã cu un
act de smerenie ºi în acelaºi timp de curaj. Este o
dovadã cã, în ciuda a tot ce se întâmplã, nu am
renunþat sã credem cã BINELE este posibil.
Departe de a fi o evadare din real, un drog (cum
greºit cred unii), lectura unei cãrþi ne deprinde cu
lectura vieþii, ambele fiind foarte exigente: cer atenþie,
concentrare, capacitate de înþelegere. Practic, deºi
unii dintre noi nu ºi-au dat seama, ni se cere sã fim
inteligenþi! Or asta nu e posibil fãrã lecturã, fãrã efort.
Un târg de carte este benefic pentru cã ne
reaminteºte cã e bine sã facem acest efort. Este ºi
un exerciþiu de statornicie. Astfel suntem mai
pregãtiþi pentru viaþã, pentru propriul nostru prezent.

Daniela Iordache

Biblioteca Judeþeanã I. H. Rãdulescu Dâmboviþa

21

CURIER  Revistã de culturã si bibliologie
 Nr. 2(52), 2020
,

Lectura publicã târgoviºteanã
între cele douã rãzboaie mondiale
Dupã terminarea primei conflagraþii mondiale,
în 1919 revista Vlãstarul se fãcea ecou al marilor
nãzuinþi ºi necesitãþi: De câtva timp observãm cu o
mare bucurie cum zi de zi se creazã în societatea
târgoviºteanã o atmosferã tot mai favorabilã pentru
teatru, literaturã ºi artã. Dar pentru progresul ºi
menþinerea acestei stãri de lucruri mai trebuie multe
de fãcut, cãci multe lipsesc. Nici salã de teatru navem ºi nici bibliotecã publicã unde sã (se)
1
gãseascã întotdeauna lucruri folositoare .
Rãspunzând acestor cerinþe, în 1920 Cercul
Studenþesc Dâmboviþean înfiinþeazã o bibliotecã
popularã în clãdirea Sfatului Negustoresc. Despre
existenþa acesteia ne relateazã în 1921 ziarul Viitorul
Dâmboviþei prin urmãtorul anunþ: În localul Sfatului
Negustoresc strada I.C. Brãtianu este deschisã în
fiecare luni, miercuri ºi sâmbãtã între orele 4-6 pm.
Biblioteca popularã a Cercului Studenþesc
2
Dâmboviþean. Se dau cãrþi acasã oricui .

Preocupat de creºterea numãrului de volume
al bibliotecii, Cercul Studenþesc se adreseazã
Prefecturii judeþului Dâmboviþa care prin decizia 392
din 14 iulie 1922 acordã cu titlu de ajutor pentru
mãrirea fondului bibliotecii populare din Târgoviºte
suma de douã mii (2000 lei) din fondurile serviciului
3
de aprovizionare .
În 1923 Sala de arme trece din proprietatea
prefecturii în proprietatea societãþii pe acþiuni
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Institutul de culturã ºi educaþie naþionalã care o
dorea amenajatã ca salã de teatru, salã de
conferinþe, salã de bibliotecã. În acest scop, în luna
martie a aceluiaºi an, Cercul Studenþesc
Dâmboviþean deschide într-o încãpere a Sãlii de
arme, amenajatã ca Ateneu Popular, o salã de
lecturã, de conferinþe, ºezãtori artistice ºi culturale.
Cu acest prilej se face un apel Cãtre cititori,
în care se creionau niºte cerinþe pentru a folosi
biblioteca, cerând de asemenea sprijinul celor
care doreau rãspândirea culturii: Cãrþile sunt
încredinþate cinstei ºi omeniei celor ce le citesc.
Cãrþile nu trebuie þinute mai mult de 2 sãptãmâni.
Cei carii rup ºi murdãresc cãrþile, dau dovadã de
rea creºtere, ºi necivilizaþie. Cititorilor rãi, nu li
se vor mai împrumuta cãrþi ºi vor fi înscriºi pe o
listã neagrã. Ajutaþi biblioteca donând cãrþi ºi
bani, ajutând astfel la rãspândirea culturii.
Luminã, mai multã luminã!. Apelul a fost fãcut
de cãtre membrii comitetului, scos la Tipografia
Dâmboviþa din Târgoviºte ºi distribuit la cei care
erau interesaþi de actul lecturii.
Ateneul Popular târgoviºtean se va reorganiza
sub numele de Ateneul Cultural Grigore
Alexandrescu (1929). Alãturi de acesta, la
dezvoltarea vieþii culturale a oraºului mai contribuie
ºi alte societãþi: Oastea lui Ion Heliade Rãdulescu
(1933), Prietenii Târgoviºtei (1934), Asociaþia
culturalã Târgoviºte (1935), iar din anul 1931
Cãminul Cultural Târgoviºte.
Activitatea lor va fi sprijinitã ºi de o serie de
intelectuali ai oraºului dar ºi de oamenii politici.
Un exemplu este cel al profesorului Christache
Georgescu (nãscut la 1876, în com. Bolovani,
azi Cornãþel, jud. Dâmboviþa, care a încetat din
viaþã la 1 august 1945 fiind înmormântat în
comuna natalã). Om politic (senator de
Dâmboviþa), istoric (autor al lucrãrii
Patriotismul, Bucureºti, 1939), istoric al culturii
(Creºterea ºi instrucþiunea copiilor la români),
publicist, dorea a populariza cunoºtinþele
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istorice  pe înþelesul tuturor ºi aceasta sã ne
fie un îndemn pe de o parte a ne iubi trecutul,
iar pe de alta de a da mai multã atenþie ºi de a
arãta mai multã solicitudine acestui oraº. S-a
implicat în viaþa culturalã a oraºului, întreþinând
prin conferinþe, articole publicate în reviste ºi
ziare, interesul pentru culturã. De asemenea,
sub egida Asociaþiei învãþãtorilor din
Dâmboviþa va publica o broºurã cu titlul
Biblioteci publice (Târgoviºte, 1931)
interesantã pentru istoria bibliotecilor. În primul
capitol Necesitatea rãspândirii culturei în
masele poporului milita pentru ridicarea
nivelului cultural al populaþiei prin carte, în
spiritul miºcãrii haretiste. Alte pãrþi ale acesteia
analizeazã situaþia contemporanã autorului
(Bibliotecarul; Situaþia bibliotecilor,
Legiferarea bibliotecilor, Situaþia bibliotecilor
în þara noastrã ºi clasificarea lor). Concluzia
sa este valabilã ºi azi: nu ºtim precis nici câte
biblioteci mari avem, nici câte populare ºi
mãrunte. Se înþelege atunci cum nu putem ºti
nici câte ºi mai ales ce cãrþi cuprind, nici cum
le-ar putea folosi cineva. Formula ºi o serie de
soluþii pentru redresarea bibliotecilor care sunt
o verigã însemnatã în viaþa intelectualã.
Printre acestea se impunea ca statul sã
elaboreze o politicã modernã ºi consecventã
pentru dezvoltarea lor, asigurându-le în primul
rând o legislaþie cu sancþiuni pentru a obliga
autoritãþile locale sã-ºi facã datoria, gãsind ºi
banii necesari. El recomanda «sã unim
intervenþia statului cu iniþiativa particularã»
sperând în rezultate «din cele mai fericite».
Propunea un program de constituire în toate
oraºele ºi comune a bibliotecilor publice cu
4
localuri proprii .
În sistemul ºcolar, împreunã cu biblioteca
Gimnaziului Ienãchiþã Vãcãrescu, începând cu
1922 funcþiona ºi biblioteca ªcolii Elementare de
Comerþ pentru Bãieþi, ºcoalã ce a marcat începutul
învãþãmântului economic la Târgoviºte. Biblioteca
este înfiinþatã de Basil Popescu, numãrând circa
2000 volume.
Pânã la declanºarea celui de-al doilea rãzboi
mondial, societãþile culturale târgoviºtene, Cercul
Studenþesc, autoritãþile ºi personalitãþile
importante din oraº îºi sporesc preocupãrile
pentru instituþionalizarea ºi dezvoltarea lecturii
publice, punând pe primul plan problema construirii

unui local pentru
biblioteca oraºului.
În acest scop, la
29 octombrie 1936,
are loc o întâlnire la
care participã C.
Dimitriu

preºedintele
Senatului, Polizu
Dragomirescu

prefectul judeþului
Dâmboviþa,
G.
Pârvulescu

Donaþia din 1943
primarul oraºului
a lui Dumitru Stoica
Târgoviºte, prof.dr.
Gh.
Severeanu,
Cezar Spineanu  deputat, preot Popescu Hãbeni
 parohul Bisericii Domneºti, arhitect Ghica
Budeºti, Horia Teodoru, Virgil Drãghicescu 
secretarul Comisiunei Monumentelor Istorice,
inginer Floriºteanu  ºeful Serviciului tehnic al
oraºului. C. Dimitriu îi înºtiinþa cã a obþinut
aprobarea Comisiunei pentru ridicarea unui
muzeu în cuprinsul Curþii Domneºti, pentru
construcþia lui adresându-se deja persoanelor
particulare, întreprinderilor ºi industriilor care au
donat sume de bani ºi materiale de construcþie,
printre acestea fiind ºi Ministerul Cultelor ºi Artelor
care a oferit suma de 50.000 lei. În acest
aºezãmânt va fi încorporatã ºi o bibliotecã
popularã cu salã de lecturã. La propunerea
domnului C. Dimitriu se formeazã un comitet de
construcþie care va funcþiona sub preºedenþia sa
compus din: prefectul
judeþului, primarul
oraºului Târgoviºte,
Virgil Drãghiceanu,
Cezar Spineanu, Gh.
Severeanu, preot
Popescu Hãbeni ºi a
arhitectului Ghica
Budeºti. Comitetul va
coordona lucrãrile de
construcþie
a
muzeului care se va
ridica în Curtea
Bisericii Domneºti pe
locul de la miazãzi,
Aprobarea constituirii
între zidurile cetãþii,
Sfatului Cãminului
Cultural Târgoviºte
cu
faþada
spre
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bisericã. S-a hotãrât sã se cearã sprijinul
arhitectului maior Rãducãnescu pentru manoperã
ºi materiale, precizându-se ºi preþurile pentru
acestea. I s-a înmânat planurile de construcþie,
urmând ca lucrãrile de fundaþie sã înceapã imediat
ce timpul va permite.
Ca rãspuns la aceasta, Dumitru Stoica, membru
al Cãminului Cultural târgoviºtean, va dona, în iulie
1943, bibliotecii Cãminului un numãr de 497 volume
cãrþi ºi reviste, conform inventarului întocmit de
profesorul Alexandru Vasilescu, directorul
Cãminului ºi elevii Octavian Anghel, Mircea
Georgescu ºi Ion Dumitrescu. Acesta era ataºat
cererii. Marea majoritate a cãrþilor sunt scrise de
autori români: Victor Efitmiu, Barbu ªtefãnescu
Delavrancea, Panait Istrati, Ion Creangã, George
Coºbuc, Ioan Slavici, Mihail Sadoveanu, Ioan Al.
Brãtescu-Voineºti, Damian Stãnoiu, Sofia Nãdejde,
Alexandru Davilla, Petre Bellu º.a.
Prin decizia 612
din 14 ianuarie 1943,
primarul oraºului,
Lazãr V. Petrescu,
aproba întocmirea
proiectelor pentru
construirea unei bãi
comunale
ºi
a
Cãminului Cultural,
cât ºi caietul de
sarcini, precum ºi
plata
premiilor
prevãzute în caiet.
Rãspunzând
Corespondenþã cu
adresei 10724/1942
Ministerul Culturii
a Cãminului Cultural
Naþionale ºi al Cultelor
O r ã º e n e s c
Târgoviºte, Fundaþia Culturalã Regalã «Regele
Mihai I» aproba constituirea Sfatului Cãminului
în urmãtoarea componenþã: av. Lazãr Petrescu,
primarul oraºului, preºedinte; vicepreºedinþi:
preot Al. Popescu-Hãbeni, protoiereul judeþului
Dâmboviþa; Emanoil Marcu, preºedintele
Tribunalului Dâmboviþa. În aceastã structurã era
nominalizatã ºi funcþia de bibliotecar, în persoana
învãþãtorului Ion Butãroiu. Tot acesteia îi
rãspundea Ministerul Culturii Naþionale ºi
Cultelor, care prin adresa din 26 ianuarie 1943,
comunica cã: nu poate aproba predarea
bibliotecii studenþilor dâmboviþeni, întrucât
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activitatea Societãþilor studenþeºti poate
reîncepe.
Se preciza cã Fundaþia Culturalã Regalã
Regele Mihai I avizase favorabil folosirea
bibliotecii donate de Dl.Lt.Col. Magistrat Dumitru
D. Atanasiu, fãcutã Cãminului Cultural Central
Orãºenesc (adresa din 23 noiembrie 1943),
dorind sã se aducã mulþumirile Fundaþiei
donatorului la ºedinþa de inaugurare a bibliotecii.
Printre clauzele actului de donaþie se preciza cã
proprietara deplinã ºi exclusivã a acestor bunuri
donate devine ºi rãmâne în mod permanent
Primãria Oraºului Târgoviºte. Donatorul aprecia
cã înfiinþarea ºi funcþionarea unei atari biblioteci
publice în oraºul Târgoviºte corespunde unei
reale nevoi adânc simþite de populaþia acestui
oraº. Era un rãspuns la iniþiativa luatã în ziua
de 23 octombrie 1943 de cãtre un grup de
intelectuali din Târgoviºte, în frunte cu dl Jean
Vasiliu, directorul ziarului local Ancheta, cu
ocaziunea þinerii în acest oraº a unei ºezãtori
literare, de a se înfiinþa o bibliotecã publicã .
Se ataºa la actul donator listele cu cãrþile ºi
periodicele ce vor forma baza viitoarei biblioteci.
Din studiul inventarului cuprinzând volumele
donate rezultã o structurã tematicã diversã
(istorie, ºtiinþã, pedagogie, geografie, drept,
literaturã). Lucrãrile aveau ca autori pe George
Cãlinescu, Radu Boureanu, George Brãtianu,
Nicolae Cartojan, Nicolae Bagdasar, Octav
Suluþiu, Constantin Giurãscu, Radu Rosetti,
Pierre Benoit, Thyde Monnier, Pestalozzi, Noelle
Henry, R.S. Stevenson ºi alþii. Marii clasici (Mihai
Eminescu, I.L. Caragiale, Ion Slavici, Vasile
Alecsandri, Alexandru Odobescu), dicþionare,
enciclopediile completau donaþia.
Cu toate greutãþile prilejuite de cea de a doua
conflagraþie mondiale, viaþa culturalã a oraºului
continuã sã existe, sã se dezvolte.
NOTE

1. Vlãstarul, an I, nr. 8, 14 august 1919.

2. Viitorul Dâmboviþei, anul I, nr. 10, 24 aprilie 1021.

3. Direcþia Judeþeanã Dâmboviþa a Arhivelor Naþionale.

Fond Prefectura Judeþului Dâmboviþa, dosar 325/1992,
fila 5.

4. Cf. Gheorghe Buluþã; Victor Petrescu, Galeria bibliologilor
români, Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2003, p. 46.

Victor Petrescu
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Despre bibliotecã ºi bibliotecar
Biblioteca este, în majoritatea comunitãþilor

realizarea lucrãrii de licenþã, sau am primit

Cum ajutã biblioteca comunitatea din care

bacalaureatului ºi exemplele pot continua.

mici, singura instituþie de culturã.

face parte? Cât de importantã este aceasta pentru

solicitarea unui elev de a-l ajuta în pregãtirea

Astãzi, sunt mândrã cã oriunde îi întâlnesc

comunitatea pe care o deserveºte? sunt întrebãri

sunt întâmpinatã cu un zâmbet ºi cu cãldurã

În ultima vreme, din cauza dezvoltãrii ºi a

Biblioteca a avut ºi are rolul sãu în dezvoltarea

care se pun tot mai des.

sufleteascã.

rãspândirii tehnologiei, existã tendinþa de a se

unor oameni care au ajuns, sau urmeazã sã

cã ea nu mai este la fel de necesarã ca în

calitate, pãrinþi responsabili etc. Dacã biblioteca

crede cã biblioteca nu-ºi mai are rostul sau

vremurile când majoritatea oamenilor nu avea
acces la tehnologie.

Eu cred cã aceastã gândire este total greºitã.

Fiecare bibliotecã se identificã ºi se adapteazã,

devinã, doctori, profesori, ingineri, meseriaºi de

a însoþit aceºti oameni în formarea lor ca cetãþeni
ºi profesioniºti, înseamnã cã aceasta ºi-a
îndeplinit menirea.

ªi eu, ca bibliotecar, sunt fericitã ºi împlinitã

de fapt, la cerinþele comunitãþii sale. ªi mai cred

când vãd cum activitãþile bibliotecii sunt primite

identitatea.

cazul activitãþilor desfãºurate în cadrul proiectului

cã o comunitate fãrã bibliotecã îºi pierde
Este adevãrat cã numãrul cititorilor este în

scãdere, însã utilizatorii bibliotecii ºi-au

cu bucurie ºi curiozitate (cum se întâmplã în
Ora sã ºtim).

Astfel, fie cã vin sã împrumute cãrþi, sã

îndreptat atenþia spre alte servicii ale acesteia,

foloseascã tehnologia existentã, sã petreacã

tendinþelor, a înfiinþat ºi a dezvoltat alte servicii,

atelierele de creaþie desfãºurate în bibliotecã,

pentru cã biblioteca s-a adaptat vremurilor ºi
þinând permanent pasul cu evoluþia societãþii.

ªi bibliotecarul încearcã, la rândul sãu, sã

rãspundã dorinþelor utilizatorilor. El trebuie sã se

timpul liber sau sã participe la activitãþile ºi
utilizatorii bibliotecii beneficiazã de serviciile
acesteia.

De aceea, deºi bibliotecile întâmpinã în

identifice ºi sã rãspundã nevoilor fiecãrui individ

zilele noastre multe probleme (mai ales

De-a lungul celor peste douãzeci de ani de

formarea unor generaþii ºi a unor caractere de

care îi calcã pragul. ªi îi solicitã ajutorul.

activitate, am cunoscut diferite situaþii: am fost

alãturi de un student, astãzi profesor de limba
românã, care avea nevoie de sprijin pentru

financiare), cred cã ele au un rol important în
excepþie.

Meli Perºunaru

Biblioteca Comunalã Dãrmãneºti
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Lectura  mod de viaþã
Dacã sportul ºi dansul menþin sãnãtatea
fizicã ºi ne fac disciplinaþi, lectura însã are mult
mai multe beneficii. Poate cã unii dintre voi nici
nu ºtiþi cât de mult bine face sã citeºti mãcar o
orã din zi, atât pentru psihic, cât ºi pentru suflet.
Cititul este cea mai frumoasã ºi mai înãlþãtoare
îndeletnicire.
Cititul îmbogãþeºte vocabularul. Nu de
puþine ori am întâlnit cu toþii adolescenþi care au
dificultãþi în exprimare ºi nu cunosc sensul
multor cuvinte. Ei bine, lectura ajutã adolescentul
sã se exprime, îl învaþã cuvinte noi, noi sensuri
ºi noi informaþii.
Lectura
lãrgeºte
orizonturile. În momentul în care
citeºti mai multe cãrþi, afli lucruri
nebãnuite, lucruri pe care ai vrea
sã le trãieºti, întâmplãri ºi locuri pe
care ai vrea sã le cunoºti. ªi astfel
adolescentul devine mai ambiþios,
îºi va dori sã reuºeascã în viaþã.
Va învãþa sã priveascã lucrurile din
mai multe unghiuri ºi nu va mai fi
închistat.
Cititul face bine sufletului ºi
psihicului. Lectura unei cãrþi aduce
liniºte interioarã, aduce odihnã,
deconectarea de la gândurile de zi cu zi ºi plus
de asta este ºi o terapie pentru adolescent.
Lectura îmbogãþeºte cultura generalã. Foarte
mulþi dintre cei care citesc au o culturã generalã
demnã de invidiat. ªcoala nu reuºeºte sã
acopere tot ceea ce noi ar trebui sã ºtim, ea nu
va putea niciodatã sã ne aducã la cunoºtinþã tot,
de aceea este esenþial sã citim cãrþi.
Cititul face viaþa mai frumoasã ºi mai
uºoarã. Un adolescent care citeºte va lua din cãrþi
tot ceea ce îl intereseazã ºi va folosi acele
informaþii în viaþa de zi cu zi. Acele detalii te pot
scãpa dintr-o încurcãturã sau din contrã te va face
sã fii ºi mai apreciat.
Lectura educã ºi disciplineazã. În toate
cãrþile sunt personaje bune ºi personaje negative.
ªi aproape în orice carte vedem cã oamenii rãi,
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cu multe defecte sau apucãturi nefaste, sfârºesc
rãu. Pe principiul binele învinge rãul, tânãrul va
învãþa cã prin tertipuri ºi rãutate nu va ajunge
nicãieri. ªi, datoritã cãrþilor, îºi va dori sã fie bun,
drept, muncitor.
Cititul evidenþiazã omul. Un tânãr care
citeºte se va putea integra oriunde ºi în orice grup.
Datoritã cunoºtinþelor sale va putea sã poarte
orice discuþie ºi va reuºi sã se facã plãcut ºi
apreciat. Cartea oferã tânãrului o strãlucire aparte.
Cãrþile fac cunoscutã iubirea. Cred cã,
pentru prima datã în viaþã, adolescentul
descoperã iubirea din cãrþi ºi astfel
el va descoperi toate feþele ei. Citind,
tânãrul va fi îndrãgostit de iubire, îºi
va dori iubirea în viaþa lui, va lupta
pentru ea ºi va ºti cum sã o pãstreze
în viaþa lui. Astfel tânãrul va pune mai
puþin preþ pe relaþiile sexuale ºi mai
mult pe sentiment.
Cititul te ajutã sã cunoºti viaþa.
În cãrþi sunt dezbãtute toate
problemele omului, toate riscurile,
eºecurile, împlinirile ºi reuºitele.
Citind, adolescentul va învãþa sã le
înfrunte cu optimism ºi curaj. Nu va
claca la prima piedicã.
Cãrþile formeazã. Lectura formeazã un om
fãrã doar ºi poate. Face dintr-un tânãr cu multe
temeri, un matur de toatã isprava. Face omul
inteligent, romantic, respectuos, tandru, luptãtor,
încrezãtor, curajos, bun, milos ºi aºa mai departe.
Practic îi aratã care sunt adevãratele valori ale
vieþii.
Lectura înseamnã bogãþie. Un tânãr care
citeºte mult va fi un om împlinit sufleteºte ºi va
dobândi o spiritualitate ieºitã din comun. Cãrþile
sunt cele mai de preþ avuþii, din ele afli secretul
reuºitei.

Daniela Vlase

Biblioteca Comunalã ªelaru

Stoian Florin

ªcoala Gimnazialã ªelaru, clasa a VIII-a
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Fãrã bibliotecã nu existã civilizaþie
«Biblioteca publicã, poarta localã spre
cunoaºtere, oferã condiþiile de bazã pentru
învãþarea pe tot parcursul vieþii, independenþa
deciziilor ºi dezvoltarea culturalã a individului sau
grupurilor sociale.» - MANIFESTUL IFLA AL
BIBLIOTECII PUBLICE, 1995 MANIFESTUL
UNESCO proclamã încrederea în biblioteca
publicã, drept forþã viabilã în sprijinul educaþiei,
culturii ºi a informãrii. Tinerii necesitã o atenþie
specialã, întrucât mulþi abandoneazã cititul în
aceastã etapã a vieþii. Oferirea unei game cât mai
largi de cãrþi, compatibilã cu interesul lor, aflat în
permanenþã schimbare, ar trebui încurajatã atât
de bibliotecari, cât ºi de cei conºtienþi de
transformarea lor psihologicã ºi emoþionalã.
Unii oameni nu au o pãrere foarte bunã despre
bibliotecã, ei vãzând-o ca pe o închisoare, un loc
înfiorãtor, plictisitor, în care pur ºi simplu petreci
ore fãrã roade.
Cei care merg la bibliotecã sunt de cu totul
altã pãrere, contrazicându-i pe ceilalþi. La fel
ºi eu! Am o pãrere foarte bunã despre
bibliotecã. În primul rând, pentru cã aici am
cea mai rodnicã inspiraþie, fiind înconjuratã de
toate marile opere ale literaturii române, dar ºi
de faptele istorice ºi religioase petrecute în
trecut. În al doilea rând, biblioteca este locul
de relaxare, de meditaþie, bunã armonie a
fiecãrui om, indiferent cã este copil, adolescent
sau vârstnic. Oricine intrã într-o bibliotecã are
impresia cã a pãºit într-o altã lume, un
paradis. Totul este impecabil, cãrþile aranjate
cu cea mai mare atenþie, în ordine,
descurcându-se tot omul în cãutarea
subiectului de care el are trebuinþã, dar ºi un
loc liniºtit, departe de lumea realã, a strigãtelor,
jignirilor ºi bârfelor de dincolo de uºã.

Aceastã liniºte ºi desãvârºire poate fi
comparatã cu liniºtea care existã în mânãstiri,
dar nu în ultimul rând în rugãciunea fiecãruia,
rugãciune care nu trebuie sã fie tulburatã în
nici un fel, ci dimpotrivã, o liniºte deplinã,
existând doar tu ºi Dumnezeu, tu ºi cartea,
retrãind acele momente ºi aducându-þi aminte
cât eºti de neputincios.
Aud mereu cã tinerii nu mai citesc, cã sunt
robii calculatorului, ai Internetului. Nu e adevãrat!
Trebuie sã þinem pasul cu vremurile în care trãim,
dar suntem foarte atenþi cum armonizãm cele
douã tendinþe, clasicã ºi modernã. Internetul este
bun pentru documentare, pentru informare, astãzi
nu cred cã ne mai putem lipsi de el, dar lectura
adevãratã se face cu cartea în mânã, rãsfoind
paginile ei. Sã simþi fiecare filã, sã simþi
personajele, sã ºtii cã trãieºti întâmplãrile din
carte. Internetul nu-þi permite sã fii foarte apropiat
de personaj. Nu cred cã, de pildã, aº putea savura pe Internet În cãutarea timpului pierdut sau
Craii de Curtea Veche. Sunt sigurã cã dezvoltarea aceasta electronicã va merge mai
departe, dar lectura clasicã va rãmâne, pentru
cã e altceva: ceva ce þine de inefabil, o intimitate
între cititor ºi autor, între cititor ºi personaj, între
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cititor ºi locurile care sunt descrise în cartea
respectivã. Scriitorul ºi cititorul creeazã
împreunã atmosfera unei cãrþi, ambientul poveºtii
ca atare. De altfel, eu îmi dau seama, vãzând
cititorii care împrumutã cãrþi, în special pe cei
tineri, cã e foarte obositor sã studiezi cãrþile pe
internet. Mai mult, e nefiresc sã citeºti un roman
pe Internet. Poþi sã citeºti un articol de ziar, o
ºtire, un anunþ, dar n-ai sã poþi citi Dante pe
Internet. Într-un fel, poþi s-o faci pânã la urmã,
dar nu se creeazã între cititor ºi carte atmosfera
aceea de intimitate de care vorbeam.
Biblioteca nu este doar un ghiºeu, nu este
numai un loc în care se împrumutã cãrþi, ci este
o bunã ºi necesarã instituþie de culturã. Dincolo
de menirea ei, de a aduce toate noutãþile pentru
cititori, biblioteca are ºi acest rol comunitar, în
care frumosul sub toate chipurile e la el acasã.
La evenimentele noastre am invitat toate
institutiile importante din localitate ºi am pregãtit
proiecte pe diferite teme, ca sã facem vizibile
biblioteca ºi activitatea ei.
Existã o colaborare bunã între ºcoalã ºi bibliotecã, între bisericã ºi bibliotecã, multe dintre
manifestãrile culturale organizate de ºcoalã ºi
grãdiniþe se desfãºoarã în cadrul bibliotecii. Nu
poþi sã împrumuþi tuturor doar Kant sau Goethe.
Trebuie sã faci educaþie ºi sã le dai lecturi
fundamentale, dar trebuie sã ºtii sã le recomanzi
ºi lecturi care sã le ofere o stare de confort, de
entuziasm. Lecturile de plãcere nu trebuie neglijate. Citesc o carte pentru cã pur ºi simplu îmi
place. E o modalitate de lecturã. Consider cã
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biblioteca trebuie sã fie în serviciul cititorului. El
este suveran. E ca la piaþã. Trebuie sã-i gãseºti
ceea ce cautã, trebuie sã-l serveºti cu ceea ce
îºi doreºte
Nu-i dai roºii dacã îþi cere
castraveþi, nu-i dai ceapã dacã îþi cere banane.
A intra în atmosfera unei cãrþi înseamnã a intra
într-o altã lume, într-un univers deschis.
Înseamnã a decripta conþinutul unor realitãþi pe
care lumea în care trãieºti ºi te miºti nu îl
conservã. Pentru asta însã trebuie, e adevãrat,
sã ai niºte antene speciale, cu care sã detectezi
frumuseþea, inefabilul, taina. Uneori, viaþa dintrun roman sau dintr-o poezie este mai terifiantã
ºi mai credibilã decât viaþa pe care o trãieºti pur
ºi simplu. I-aº spune unui tânãr: dacã vrei sã-þi
faci prieteni adevãraþi, plimbã-te printre paginile
unei mari cãrþi, aºa cum te-ai plimba printr-un
mare parc înverzit. Dacã eºti un cititor fidel, personajele cãrþilor pot sã-þi fie cei mai fideli prieteni.
Dacã eºti cititor de profesie, intri în aceastã lume
hotãrât ºi pregnant, te aºezi temeinic în ea, iar
personajele ºi autorul te vor recunoaºte: eºti deal lor, faci parte din ea.
E un efort mare, uneori gãsim înþelegere la
primãrii, alteori nu. ªtim însã cât sunt de
importante bibliotecile de la þarã pentru elevi, în
primul rând, ºi ne strãduim sã facem faþã. În
general, la sate nu existã biblioteci cu un fond
de carte adus la zi. Bibliotecile ºcolare stau ºi
mai prost O bibliotecã comunalã bine dotatã
e manã cereascã pentru ºcoala din comunã,
pentru elevi, pentru profesori, pentru comunitate.
E absolut necesar sã existe în spaþiul rural
biblioteci, dar ºi un program bine pus la punct,
care sã faciliteze achiziþionarea de carte.
Bibliotecarii sunt cei care ne confirmã cã existã
ºi în sate cititori tineri, cã mirajul rafturilor pline
de cãrþi nu a dispãrut.
Pentru mine biblioteca este paradisul acestui
pãmânt, în care oricine este bine primit ºi de aici,
prin stãruinþã, fiecare poate pleca mult mai bogat.

Dobrescu Elena

Biblioteca Comunalã Vârfuri
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PATRIMONIU

Destinul tragic al unei domniþe
Istoria românilor este dominatã la sfârºitul
veacului al XVII-lea ºi primele decenii ale celui
urmãtor de puternica personalitate a voievodului
Þãrii Româneºti, Constantin Brâncoveanu.
Îndelungata sa domnie, începutã la 29
octombrie 1688 ºi încheiatã în mod tragic în anul
1714, în ziua de 15 august, corespunde unor
importante prefaceri economice, sociale,
politice ºi culturale. In condiþiile accentuãrii
decãderii Imperiului Otoman ºi ale
sângeroaselor rãzboaie care angajau Marile
Puteri din vecinãtatea hotarelor þãrii, el a reuºit
sã se menþinã în scaunul domnesc ºi sã
transforme Þara Româneascã într-un important
centru diplomatic. (1)
N. Iorga, aprecia cã Brâncoveanu a ºtiut, în
curs de un sfert de veac, sã serveascã pe turci,
de nevoie, fãrã sã pãrãseascã nici un drept al
þãrii sale; a ºtiut sã înlãture stãpânirea
necondiþionatã a creºtinilor, austrieci, poloni, ruºi,
asupra pãmântului românesc; a ºtiut sã lege de
muntenii sãi, prin legãturi culturale ºi, politice,
Moldova; a ºtiut, chiar dupã ce legãturile politice
cu Ardealul au fost rupte, sã pãstreze încã pe
acelea ale culturii cu acest pãmânt. ªi, în acelaºi
timp, prin acea largã operã de culturã
rãsãriteanã, de culturã în toate limbile Rãsãritului,
prin gãzduirea fruntaºilor bisericeºti ai Orientului,
patriarhi, mitropoliþi, dascãli, prin operele lui de
ctitorie la toate locurile sfinte, el a ºtiut, faþã de
regiunile siriene, arabe, caucasiene supuse ori
vasale turcilor, ca ºi faþã de grecitatea
europeanã, sã înlocuiascã pe împãraþii bizantini
de odinioarã, ca urmaº legitim al cãrora era privit.
Domn autonom în þara lui, înconjurat cu prestigiu

superior al cesarilor constantinopolitani ai lui
Constantin cel Mare, în întreaga lume a
Orientului, aceasta a fost situaþia lui Constantin
Vodã Brâncoveanu (2).
Dar drumul de mãrire al domnitorului a luat
sfârºit în chipul cel mai crud, la Stambul. Trãdarea
îºi fãcuse loc în sufletele cantacuzinilor, rudele
voievodului dornice de mãrire.
Brâncoveanu trimisese nu de mult la
Constantinopol cu daruri pe fiica sa, Bãlaºa, ºi
pe ginerele sãu, Manolache Lambrino, ca sã
aducã cu mare pompã pe viitoarea norã, fiica lui
Antioh Cantemir, logoditã cu fiul sãu Radu, pentru
care primise aprobarea vizirului. Nu putea bãnui
cã aceasta nu-i era decât o cursã întinsã de vizir
ca sã poatã sã-l þinã la Bucureºti ºi sã nu fugã în
Ardeal (3).
Capugiul Mustafa-Aga, unul dintre cei mai
vechi prieteni ai lui Brâncoveanu, a ajuns la
Bucureºti în ziua de marþi, 23 martie/4 aprilie
1714. Ales ca sã nu-l înspãimânte pe
Brâncoveanu, a cãlãtorit cu pretextul cã ar avea
treburi la Hotin. Întâmpinat de ofiþeri ai lui
Brâncoveanu, a spus cã este obosit ºi cã ar dori
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sã fie primit a doua zi în audienþã (4).
Anton Maria Del Chiaro cãlãtor strãin în Þãrile
Române descria teribilele zile trãite de domnitor:
A doua zi, Mercuri, obicinuitul alai conduse pe
capugiu la Curte, aºteptat de Brâncoveanu în
marea salã de audienþã unde, sosind Turcul,
Domnitorul se ridicã de pe tron, îl întâmpinã pânã
la jumãtatea odãiei ºi urându-i bun venit îl
pofteºte sã ºadã.
Turcul rãspunse cã nu este timp de ºezut, ºi
fiindu-i vechi prieten regretã a-i fi adus o ºtire
rea, dar sã aibã rãbdare ºi sã se supuie voinþii
divine ºi sã asculte de ordinele Sultanului, ºi
scoþând o nãframã de mãtasã neagrã o puse pe
un umãr al Principelui, spunându-i mazil, ceea
ce înseamnã detronat.
Bietul Principe, surprins, începu
sã deteste nerecunoºtinþa sãlbaticã
a turcilor, cari rãsplãtesc în aºa fel
serviciile aduse împãrãþiei în 25 ºi
mai bine de ani, ºi voind a se aºeza
pe tron, fu împins la o parte de turc,
care-i spuse cã locul sãu nu mai
este pe tron.(5)
Azi,15 august, la ceasul 9
dimineaþa, Brâncoveanu, cei patru
fii ai sãi ºi ginerele Ianache
Vãcãrescu, furã aduºi dezbrãcaþi
la cãmaºã în faþa Seraiului, pe
piaþa care era acolo la malul Cornului de Aur.
De jur împrejurul pieþei erau ºiruri de ieniceri
care pãzeau ordinea în populaþia aceea, o
mare de oameni venitã sã-ºi potoleascã
instinctul plãcerii bestiale de a vedea curgând
sânge. Sultanul privea la crimele pe care le
ordonase. În mijlocul pieþei erau cei ºase
condamnaþi, gâdele cu sabia ascuþitã scoasã
din teacã, gata sã secere capetele, stãtea mai
la o parte. Când îl vãzu apropiindu-se bãtrânul
voievod care în chiar ziua aceea împlinea 60
de ani, fãcu o scurtã rugãciune ºi apoi,
întorcându-se cãtre fiii sãi, îi îmbãrbãtã: Fiþi
viteji feþii mei. Am pierdut tot ce am avut,
mãcar sufletele sã ni le mântuim. Cele ºase
capete furã împunse în suliþe ºi plimbate pe
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strãzile Stambulului, iar trupurile aruncate în
mare.(6)
Legende sau adevãruri, viaþa Domniþei
Bãlaºa, a ºasea fiicã a domnitorului Constantin
Brâncoveanu, a fost una plinã de tristeþe,
coincidenþe nefericite ºi semne prevestitoare.
Cãsãtoritã de familie la nici 15 ani, trimisã la
Stambul sã aranjeze cãsãtoria fratelui sãu,
Radu Brâncoveanu, cu fiica lui Antioh
Cantemir, întemniþatã alãturi de mama sa, a
fost trecutã prin iatacurile seraiului ºi vândutã
ca roabã în Caucaz.(7)
Domniþa Bãlaºa, nãscutã în 1693, fiica unuia
dintre cei mai bogaþi domnitori pe care i-a avut
Þara Româneascã, se pare cã a fost fericitã
doar în primii ani ai vieþii, copilãrind la Curtea
Domneascã alãturi de cele ºase
surori ºi patru fraþi ai sãi.
A fost cãsãtoritã în anul 1708 la
dorinþa lui Constantin Brâncoveanu
cu Manolache Lambrino San
Chiriþa Andronache Rangavi,
reprezentat al unei familii de origine
greacã. Acest aranjament marital
venea într-un moment de mari
speranþe pentru tânãra domniþã,
însã anii care au urmat, extrem de
tulburi pentru familia lui
Brâncoveanu, au pus capãt traiului
liniºtit ºi îndestulat al acestei familii.
La momentul tragicei întâmplãri când lui
Brâncoveanu i se spunea mazîl, iar pe umãrul
domnitorului era aruncatã nãframa de mãtase
neagrã, domniþa Bãlaºa se afla împreunã cu soþul
ei la Constantinopol, pentru a aranja nunta fratelui
mai mic, Radu.
Când vestea mazilirii domnitorului ajuns în
capitala Imperiului Otoman, domniþa Bãlaºa a
fost închisã, chinuitã ºi torturatã în închisoarea
femeilor Ceauº Emini pentru a dezvãlui unde
se aflã averile tatãlui ei. În închisoare, Domniþa
Bãlaºa ºi-a întâlnit mama, Doamna Marica, de
la care va afla drumul durerii Brâncovenilor
pânã la Istanbul.
Pânã sã treacã prin iatacurile seraiului ºi
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apoi sã fie vândutã ca roabã în Caucaz,
Domniþa a mai trãit o umilinþã, aceea de a
vedea pe fereastra temniþei trupurile
Brâncovenilor târâte într-o procesiune sinistrã
prin Istanbul.
Bãlaºa ºi Doamna Maria au scãpat din
închisoare dupã ce au fost rãscumpãrate cu o
mare sumã de bani, au fost exilate ºi abia în
noiembrie 1716 s-au întors pe pãmânt
românesc cu amintirile unei vieþi triste de care
au avut parte. (8)
Domniþa,dupã tristele experienþe, ºi-a gãsit
alinarea în rugãciuni ºi ctitorirea unui lãcaº de
cult aflat ºi el se pare sub un greu blestem ce a
ajuns pânã în zilele noastre: Nimeni sã nu se
atingã în vreun fel de zidurile Spitalului
Brâncovenesc ori de biserica Domnitei, iar de
nu va asculta aceasta ºi va miºca
din locul ei mãcar o cãrãmidã, <sa
fie ucis cu tot neamul lui, grabnic ºi
nemilos, într-o zi de mare
sãrbãtoare> (9)
Afectatã de cutremurul din
1838, construitã o alta pânã în anul
1842 cu sprijinul Saftei
Brâncoveanu, degradatã din
cauza inundaþiilor ºi dãrâmatã în
1881, a fost clãditã actuala
Bisericã în timpul domniei regelui
Carol I, remarcându-se prin
eleganþã ºi rafinament.
Aici asistau la slujbã regele ºi regina, aici îºi
dorm somnul de veci Domniþa Bãlaºa ºi
Domniþa Zoe Brâncoveanu, soþia domnitorului
Gheorghe Bibescu.
Monumentul funerar al Domniþei Bãlaºa
reprezintã Întristarea ºi a fost realizat de
sculptorul I. Georgescu. În perioada interbelicã,
lumea mondenã a vremii oficializa aici nunþile
ºi botezurile. Acest lucru s-a pãstrat pânã
astãzi, biserica rãmânând un exemplu de
rafinament ºi eleganþã. Deºi întemeiatã pe
lacrimi ºi suferinþã, biserica Domniþa Bãlaºa
este o bisericã de sãrbãtoare, aici neavând loc
niciodatã înmormântãri. (10)

În parcul Bisericii se aflã statuia Domnitei
Bãlaºa, realizatã de renumitul sculptor Carol
Storck-Senior, din marmurã de Carrara. Soclul
pe care a fost aºezatã statuia are
inscripþionate numele moºiilor care au fost
donate bisericii. Statuia înfãþiºeazã o tânãrã
îmbrãcatã într-o rochie din acele vremuri, cu
mijlocul încins de un brâu cu douã paftale, cu
blãnuri ce îi acoperã elegant umerii. În jurul
gatului are trei ºiruri de mãrgele ºi o cruce, iar
în mâna dreaptã întinde spre vizitatori un hrisov
pe care este schiþa edificiului ridicat de ea.(11)
Trista poveste a Domniþei Bãlaºa se
estompeazã în mãreþia bisericii ce dominã ºi
impresioneazã peste veacuri, schimbând finalul
nefericit al unor poveºti cu prinþi, prinþese ºi domniþe.
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Unele aspecte privind menþinerea ordinii publice
în judeþul Dâmboviþa în perioada interbelicã
Dupã crearea României Mari în 1918, s-au
evidenþiat ºi ºi-au desfãºurat activitatea o serie
de reprezentanþi de seamã ai Poliþiei
dâmboviþene, activitatea acestora devenind
deosebit de intensã ºi constând, printre altele,
în lupta cu contrabanda de þiþei ºi sabotarea
conductelor de petrol, remarcându-se astfel,
comisarii Opriºan Teofil (1921), Gheorghe
Victor Daniel (1924) ºi Vasile Georgian (1926).
În primul rând, aceºtia au reuºit sã apere
bunurile Societãþii Petrolifere Internaþionale
Române de hoþii de petrol.1
O importantã activitate a poliþiºtilor din
perioada interbelicã a fost reprezentatã ºi de
identificarea elementelor legionare, sau chiar
lupta efectivã cu aceºtia, aºa cum reiese dintrun memoriu semnat de comisarul Gavrilã
Munteanu, el însuºi coordonând acþiunile
contra legionarilor, în urma asasinãrii foºtilor
prim-miniºtri I. G. Duca în 1933 si Armand
Cãlinescu în 1939.2 Datoritã aportului unor
agenþi speciali, poliþia Siguranþei a reuºit
þinerea unei evidenþe precise a elementelor
legionare de pe teritoriul judeþului Dâmboviþa,
evitându-se cu succes producerea oricãrui
eveniment tragic de naturã sã destabilizeze
ordinea publicã din judeþ. Amintim aici
activitatea comisarilor ºi sub-comisarilor de
Poliþie din perioada 1918-1938, Comºa
Gheorghe, ªerbãnescu Ion, Smadu Dumitru,
Munteanu Gavrilã, Dumitrache V. Ilie, Hitou
Nicolae, Mihailov Gheorghe, Mutiu Ilie,
Teodorescu Nicolae, Tudorache Tudor,
Niculescu Constantin, Alexandrescu Vasile,
Tudor Stelian, Vrabie Dumitru, Elisevici
Gheorghe ºi Safta Constantin.3
Activitatea Poliþiei dâmboviþene în perioada
interbelicã a fost reflectatã ºi în presa localã
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prin articole de impact, publicate în rubrica
rezervatã Poliþiei, în care se prezentau
succese ale acesteia, prinderea de
rãufãcãtori, stoparea contrabandei cu þiþei,
lemn sau peºte, anihilarea unor cuiburi de
legionari etc. În general, aceste articole aveau
caracter de propagandã ºi aveau ca scop
îmbunãtãþirea stãrii de spirit a populaþiei,
menþinându-se astfel o stare de siguranþã
constantã ºi stabilã. În privinþa menþinerii ordinii
publice din judeþul Dâmboviþa nu putem neglija
activitatea poliþiei ºi jandarmeriei în menþinerea
ordinii publice rurale dar ºi în pãzirea ºi
supravegherea schelelor petroliere.4
Ecouri de anvergurã a activitãþii Poliþiei
dâmboviþene
le-au
avut
prinderea
contrabandiºtilor de þiþei din zona Moreni,
Ocniþa, Adânca, Bucºani ºi Sãcuieni. Dupã un
imens scandal mediatic declanºat în anul 1932,
Poliþia oraºului Târgoviºte a iniþiat o amplã
campanie de prindere a infractorilor ºi hoþilor
de petrol. Aceºtia spãrgeau conductele de petrol
ºi captau în iazuri de decantare þiþeiul pe care îl
vindeau ulterior în butoaie. Prejudiciul creat
astfel era imens, creându-se o întreagã reþea
de hoþi. Dupã ce Societatea Petroliferã
Internaþionalã Românã a cerut în mod direct
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Ministerului de Interne intervenþia militarã asupra
contrabandei cu þiþei, Poliþia Târgoviºte a dovedit
un real profesionalism, anihilând în cel mai scurt
timp elementele de trafic ilicit cu þiþei.5
Succesul operaþiunii a avut ecou naþional,
deoarece Poliþia se arãtase capabilã sã
gestioneze problemele reale cu care se
confruntase o societate privatã de importanþã
naþionalã. Despre caracterul poliþistului
dâmboviþean aflãm dintr-o descriere apãrutã
în ziarul Curentul din 1933, în care era
prezentat comisarul Comºa Gheorghe, ºeful
Poliþiei din Târgoviºte, acesta fiind înfãþiºat ca
un veritabil om de Poliþie, vertical ºi incoruptibil
a cãrui activitate fãcea cinste instituþiei.
Comisarii numiþi în funcþie la conducerea
Poliþiei târgoviºtene erau foarte capabili ºi erau
avansaþi prin competenþã, iar unul dintre aceºtia,
comisarul Comºa, se remarcase prin capturarea
ºi anihilarea cuiburilor legionare din judeþ. Alþi
comisari s-au remarcat în acþiuni de stopare a
crimelor, hoþiei din buzunare, a prostituþiei ºi a
traficului cu þiþei.6
În judeþul Dâmboviþa au existat ºi alte tipuri
de probleme sociale în afarã de cele legate de
traficul de þiþei sau activitatea legionarã. Poliþia
a trebuit sã gestioneze faptele delictuale ale
populaþiei de þigani, starea strãinilor din judeþ ºi
a persoanelor de alte religii decât cea ortodoxã.
Dintr-un buletin informativ aflãm cã la 29
noiembrie 1921, comunitatea catolicã din
Târgoviºte a înaintat o petiþie Poliþiei oraºului
Târgoviºte7 , prin care, preºedintele acestei
comunitãþi, Oscar Grabinski, cerea autorizarea

unui bal familiar ce avea drept scop strângerea
de fonduri pentru împrejmuirea cimitirului
catolic din Târgoviºte. Cererea a fost aprobatã,
balul având loc la data de 18 decembrie 1921.8
Prin studierea unor buletine statistice
zilnice din epocã ne-am format o imagine clarã
a situaþiei ordinii publice din judeþ. De exemplu,
dintr-un buletin statistic al Poliþiei Târgoviºte
am aflat cã la 19 noiembrie 1932, cetãþeanul
Pavel Ioan Petre domiciliat în comuna Adânca,
judeþ Dâmboviþa l-a agresat fizic pe cetãþeanul
Stelian P. Piscureanu prin lovirea acestuia cu
o doagã de fier, motivul altercaþiei fiind o
neînþelegere legatã de hotarul pãºunii.9
Astfel de evenimente se întâmplau cu o
frecvenþã uimitoare, spiritul de proprietate al
dâmboviþeanului fiind foarte ascuþit. Se gãseau
motive de tot felul, de la vânzarea vitelor sau
hotarele de pãmânt, de pãºune, toate fiind
menþionate în buletinele statistice ale Poliþiei
Dâmboviþa. Din acelaºi buletin statistic din luna
noiembrie 1932, mai reiese cã au existat pe
raza judeþului Dâmboviþa, un numãr de 95 de
infracþiuni, din care 89 au fost sãvârºite de
bãrbaþi, iar 6 de cãtre femei. Buletinul ne-a
oferit informaþii suplimentare, referitor la
înregistrarea a 2 crime ºi 80 de agresiuni fizice,
restul fiind furturi. Din cei 95 de inculpaþi, 12
au fost recidiviºti, iar 44 dintre ei au fost
condamnaþi la închisoare. Un alt aspect
interesant al acestor buletine statistice este
acela cã ne-a relevat informaþii cu privire la
religia, etnia ºi ocupaþia infractorilor.10 Cei mai
mulþi învinuiþi fãceau parte din breasla
meseriaºilor (36), însã, regãsim ºi 28 de
comercianþi, 22 de muncitori ºi doar 2 infractori
fãrã ocupaþie.11
Buletinul statistic pe luna decembrie a
anului 1932, aratã o scãdere a numãrului de
infracþiuni, poate ºi datoritã faptului cã se
apropiau sãrbãtorile de iarnã, iar oamenii nu
mai erau aºa preocupaþi de hoþie. Un alt caz
prezentat în buletinele de activitate este cel al
furturilor din buzunare. Cele mai frecvente
astfel de evenimente se petreceau în Titu-Garã,
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motiv pentru care erau deseori trimiºi în acest
post comisari foarte capabili care ºi-au dovedit
competenþa de-a lungul timpului. De
asemenea, existau reale probleme cu furtul
materialelor din vagoanele de marfã staþionate
la Târgoviºte ºi Titu, iar de cele mai multe ori,
ºefii de staþie încurajau astfel de acte. Prin
nodul de cale feratã Titu-Garã treceau zilnic
trenuri din orã în orã, astfel cã aceastã legãturã
comercialã cu oraºul Bucureºti era vitalã
pentru economia judeþului, iar din acest punct
de vedere, Titu-Garã ocupa locul al doilea
dupã Târgoviºte în strategia de siguranþã a
Poliþiei dâmboviþene.
Arhivele Naþionale Istorice Centrale - Direcþia
Judeþeanã Dâmboviþa abundã de astfel de
buletine statistice ce prezintã situaþia zilnicã ºi
lunarã a activitãþii Poliþiei dâmboviþene. În urma
studierii ºi cercetãrii acestora, observãm cã
majoritatea delictelor nu erau bazate doar pe
furturi ºi crime, ci ºi pe neînþelegerile între
cetãþeni. Activitatea principalã de ocupaþie a
cetãþenilor judeþului Dâmboviþa a fost ºi încã
este agricultura. Din acest motiv problemele
apãrute între vecini cu privire la hotar era
frecvente. Multe dintre aceste diferende se
finalizau într-o manierã violentã, astfel cã a fost
necesarã înfiinþarea unor posturi de jandarmi
suplimentare pentru a impune legea în teritoriu.
Anul 1934 a adus cu sine noi legi cu privire
la organizarea Poliþiei dar ºi înfiinþarea unor noi
secþii ºi direcþii de Poliþie. Astfel, la 5 martie
1934, Poliþia din Dâmboviþa a fost reorganizatã
conform noii Legi pentru organizarea Poliþiei
34

Generale, articolul 95, aliniatul K, care
prevedea: Funcþionarii poliþieneºti de orice
categorie, precum ºi organele jandarmeriei, au
obligaþiunea sã-ºi prezinte reclamaþiunile pe
care le au de fãcut pe cale ierarhicã ºi numai
în cazul când reclamaþiunile vor fi nejustificat
reþinute, sã se adreseze ºefului ierarhic
superior.12 În urma acestei legi s-au demarat
o serie de inspecþii pe toatã raza judeþului ºi
au fost inspectate astfel posturile de Poliþie din
Pucioasa, Gãeºti, Târgoviºte ºi Titu-Garã. La
18 martie 1934, D.G. Bogdan, inspectorul
general al Poliþiei din România, a gãsit o serie
de nereguli grave în cadrul postului de Poliþie
Titu-Garã.13
În primul rând agenþii de Poliþie lipseau de la
post, lucru foarte grav, întrucât oraºul Titu era
un nod feroviar major al judeþului Dâmboviþa,
punându-se astfel în pericol siguranþa
transportului de marfã spre ºi dinspre Bucureºti.
Inspecþiile au avut în principiu un rol informativ.
Comisarii trebuiau sã cunoascã situaþia din
teritoriu ºi problemele cu care se confruntau
agenþii de Poliþie. Pentru a se putea adapta la
nevoile caracteristice ale judeþului Dâmboviþa,
Poliþia a adoptat o serie de legi ºi mãsuri pentru
menþinerea ordinii publice. Astfel a fost
elaboratã o lege a prohibiþiei pescuitului
intensiv, pentru protejarea faunei piscicole din
judeþ. Mãsurile au fost luate imediat, fiind
confiscate mari cantitãþi de peºte, mai ales de
pe ruta Gãeºti - Târgoviºte, unde cãruþe întregi
cu peºte au fost imobilizate de cãtre forþele de
ordine Poliþieneºti.14
La 19 martie 1934 a fost reglementat
comerþul cu animale, în condiþiile în care se
observase cã foarte multe dintre delictele
cotidiene din judeþul Dâmboviþa, fãceau referire
la agresiuni fizice datorate neînþelegerii la
preþul vitelor, sau la calitatea acestora. Astfel
s-a interzis comerþul ambulant cu animale, sau aplicat o serie de amenzi ºi s-au creat locuri
special amenajate, cum ar fi oborul de animale,
în Târgoviºte, Pucioasa, Titu, Gãeºti, Moreni,
Fieni, Bãleni, Bucºani, Rãcari, Voineºti, etc.15
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De asemenea, a fost creatã ºi o Poliþie
veterinarã, ce avea grijã de sãnãtatea
populaþiei. Cazurile de îmbolnãvire cu diferite
boli, contactate în urma consumului de carne
animalã creºteau într-un mod alarmant, astfel
cã numai intervenþia energicã a Poliþiei a dus
16
la stoparea acestei chestiuni.
La 31 martie 1934, Biroul
siguranþei generale a Poliþiei
oraºului Târgoviºte, a fost nevoit
sã intervinã în contrabanda cu
lemn de nuc ce înflorea în judeþ,
sau cu tãierile ilegale de pãdure,
în condiþiile în care Judeþul
Dâmboviþa era foarte bine
împãdurit, iar traficul cu lemn era
la mare preþ printre infractori,
aproape zilnic fiind descoperite
17
transporturi ilegale de lemn.
Firmele strãine erau acuzate cã achiziþionau
trunchiuri de lemn de nuc de la þãrani cu preþuri
modice, conservându-ºi astfel lemnul de nuc
din þãrile lor. Aceastã contrabandã a fost
stopatã în urma descoperii acestor firme,
descoperii traseelor de contrabandã ºi aplicãrii
18
de amenzi.
În acest caz, noi credem cã
avem de a face cu o propagandã
politicã tipicã prin care problemele
reale ale societãþii erau obturate
ºi ascunse prin prezentarea de
probleme false. La 26 aprilie 1934,
Poliþia din Târgoviºte a intervenit
la cererea societãþii civile în
industria de radiotelefonie ºi de
publicitate stradalã, când au fost
interzise scenele obscene ºi
pornografice din afiºele publicitare
stradale.19 Inspectoratul General de Poliþie
Târgoviºte a impus noi norme cu privire la
mãrimea afiºelor de publicitate, la
luminozitatea acestora dar ºi la distanþa cu
care trebuie arborate pe clãdirile din centrul
oraºului. În plus, în anul 1936 comisarul de
Poliþie judiciarã Mutiu Ilie a devenit unul dintre

cei mai înverºunaþi inamici ai traficului ilegal
de orice naturã. Un aspect important al
activitãþii acestui comisar a fost controlul strict
impus asupra prostituatelor din judeþ.
Existaserã plângeri prealabile din partea
societãþii religioase dâmboviþene cu privire la
pericolul sanitar reprezentat de
activitatea acestor femei. Mutiu Ilie
a întreprins acþiuni de control la
periferia oraºului Târgoviºte,
reuºind sã impunã un control
20
strict al regimului prostituatelor.
Un alt aspect pe care l-a avut
în vedere Poliþia oraºului
Târgoviºte, a fost legat de a rezolva
problema disciplinei ºcolare, a
absenþelor elevilor de la ore ºi
frecvenþa lor la cinema. Astfel,
Poliþia a intervenit pe lângã
Inspectoratul ªcolar Dâmboviþa ºi în colaborare
cu conducerea cinematografelor din judeþ a
interzis accesul elevilor în sãlile de cinema pe
timpul cursurilor. Mai mult, la 25 mai 1934, Poliþia
a trecut la controlarea teatrelor ºi
cinematografelor în cãutarea neregulilor
21
financiare. Se observase cã mulþi
artiºti activau fãrã a avea drept
legal, astfel încât cei prinºi fãrã
carnet de liberã profesie au primit
amenzi de 10.000 lei, iar unora li sa retras definitiv dreptul de a mai
susþine
spectacole. 22
De
asemenea, la 29 mai 1934, s-au
efectuat o serie de razii pentru
prinderea
dezertorilor
ºi
23
nesupuºilor din armatã.
În
principiu era vorba de prinderea
tinerilor ce refuzau încorporarea ºi
recrutarea. În acest sens, la 31 mai 1934,
Directorul General al Poliþiei Târgoviºte cerea
efectuarea a cel puþin douã razii pe sãptãmânã
pentru prinderea dezertorilor.24
În perioada interbelicã, în ziarele
târgoviºtene apãreau o serie de articole
interesante cu privire la activitatea Poliþiei. Din
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aceste evenimente mãrunte dar dese, putem
desprinde o imagine realã a Poliþiei dâmboviþene
ºi a importanþei sociale a acesteia. Fineþurile
insesizabile ale acþiunilor acestor agenþi de
Poliþie duc la sentimentul de siguranþã pe care
cetãþenii trebuie sã îl aibã. Activitatea Poliþiei
asigura în cele din urmã buna miºcare a
mecanismului social, astfel încât partea urâtã
a societãþii sã nu iasã la ivealã niciodatã. Totuºi,
au fost ºi evenimente nefericite care au depãºit
graniþele judeþului, iar unul dintre ele a fost
accidentul de circulaþie din ianuarie 1934 de pe
raza comunei Brãneºti. O maºinã cu numãrul
de înmatriculare 1042 ce venea de la Târgoviºte,
s-a ciocnit cu un tren de marfã ce venea de la
Titu, în urma acestui eveniment, patru vagoane
de tren au fost avariate complet, iar ºoferul
autoturismului, Polizache Paraschiv, a decedat
pe loc. În urma accidentului au mai rezultat trei
rãniþi, circulaþia fiind întreruptã pentru o orã.25
Accidentele rutiere, expresie nefericitã a
introducerii tehnicii ºi civilizaþiei, deveneau din
ce în ce mai frecvente în Dâmboviþa interbelicã.
Un alt episod de acþiune Poliþieneascã a fost
prinderea la 15 februarie 1934 a infractorului
Carabuleanu N. Mihail (fiul cãpitanului de Poliþie
pensionat Nicolae Carabuleanu), de 21 de ani,
elev la liceul din Gãeºti, dupã ce a furat din
laboratorul liceului fosfat roºu ºi cherat de
potasiu. Când s-a descoperit cã acesta dorea
sã le utilizeze pentru fabricarea unor pocnitori
de mânã a fost eliberat nefiind considerat un
pericol public. Iniþial, se credea cã acesta dorea
sã confecþioneze explozibil din materialele
furate. 26 Zilnic aveau loc evenimente
infracþionale sau deosebite în judeþul Dâmboviþa,
de la crime ºi agresiuni, pânã la accidente
rutiere sau încercãri de sinucidere.
La 21 aprilie 1934, gardianul public Niþã
Constantin ce acþiona pe Calea Domneascã a
raportat încercarea eºuatã de sinucidere a
cetãþeanului Costicã Dumitrescu. Acesta a bãut
sodã causticã dar a fost salvat ulterior la spitalul
judeþean din Târgoviºte.27 Acelaºi gardian a
prins o serie de dezertori de la încorporare ce
36

tulburau liniºtea publicã în miez de noapte, aflaþi
în stare de ebrietate. Un alt eveniment, de data
aceasta violent, s-a petrecut la data 10
septembrie 1934, atunci când a fost prins în
flagrant soldatul Vlad Marin din regimentul
Carelor de Luptã, compania I, când spãrgea
casa cetãþeanului Ali Bechirsevici din strada
Gimnaziului. Când a fost încolþit de gardieni,
Vlad Marin i-a ameninþat pe aceºtia cu baioneta
28
fiind cu greu prins.
Tot din presa vremii aflãm cã la 17 septembrie
1934, Ion Lazãr de 70 de ani s-a sinucis. Cojocar
de meserie acesta suferea de o boalã incurabilã,
iar agenþii sosiþi la faþa locului nu au putut decât
sã constate decesul cetãþeanului.29
Un alt eveniment de ecou la vremea sa, l-a
constituit prinderea soldatului-jandarm Miticã Canul.
Tulburând liniºtea publicã din Târgoviºte, acesta a
ameninþat organele de ordin cu revolverul din dotare
fiind cu greu prins de poliþiºti. 30
Problemele economice coroborate cu
situaþia politicã tulbure în care se afla România
s-au reflectat ºi în viaþa socialã dâmboviþeanã.
Astfel cã populaþia era sãrãcitã ºi se confrunta
cu probleme zilnice de tot felul, iar în acest
context, Poliþia oraºului Târgoviºte, a trebuit sã
dezvolte strategii lunare pentru menþinere ordinii
ºi liniºtii publice în judeþ. Începând cu anul 1933,
problemele s-au înmulþit în judeþul Dâmboviþa,
pe fondul Crizei economice declanºate în
S.U.A. în anul 1929, ºi care abia acum avea sã
îºi facã prezenþa cu adevãrat în România. De
asemenea, presiunea firmelor germane era
imensã ºi se resimþea în cercurile financiare din
þarã, deoarece acestea vizau resursele þãrii ºi
ignorau populaþia majoritarã, iar populaþia nu se
putea bucura pe deplin de investiþiile germane
din ce în ce mai mari.
O multitudine de acte de tulburare a ordinii
publice de cãtre persoanele dezertoare s-au
petrecut în cursul anului 1935, deoarece, de cele
mai multe ori tinerii care fugeau de recrutare îºi
gãseau refugiu în consumul de alcool ºi puneau
în pericol viaþa ºi integritatea fizicã a cetãþenilor.
Au existat multe cazuri în care patrulele de
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noapte ale Poliþiei au prins tineri în stare de
ebrietate ce fãceau gãlãgie sau agresau simpli
trecãtori de pe stradã, iar viaþa agenþilor de
Poliþie a fost pusã în pericol de comportamentul
deosebit de violent al acestora. Dezertorii erau
înarmaþi cu arme albe, iar în multe cazuri i-au
dezarmat pe gardieni ºi i-au ameninþat cu arma
din dotare.31
De asemenea, în perioada interbelicã, în
urma marii crize economice, numãrul de
sinucideri cauzate de sãrãcie crescuserã
simþitor, astfel încât, în anul 1936, s-au
înregistrat în judeþul Dâmboviþa un numãr de 42
de sinucideri32, fiind cel mai tragic an în acest
sens. De obicei, Poliþia avea de a face cu
sinucideri în rândul persoanelor vârstnice aflate
în suferinþã sau în singurãtate. Alte probleme
des întâlnite erau cele legate de traficul de
materiale de orice naturã. Contrabanda cu þiþei
aducea însã cele mai mari deservicii economiei
judeþului, iar principalul sector de investiþii din
judeþul Dâmboviþa în anul 1938 era cel petrolier.
În acest context, Poliþia a fost însãrcinatã de
Ministerul de Interne sã supravegheze cu mai
mare atenþie schele de petrol din nord-estul
judeþului. Cãruþele încãrcate cu butoaie întregi
de þiþei umpleau drumurile judeþene ce fãceau
legãtura cu sudul judeþului, astfel încât, numãrul
cazurilor de acest gen crescuse alarmant,
populaþia din anumite zone ocupându-se doar
cu traficul ilicit de þiþei.
Unul dintre cele mai celebre cazuri Poliþieneºti
din judeþul Dâmboviþa a fost anihilarea reþelei de
traficanþi de produse petroliere din nordul judeþului
în anul 1936. Filatã de mai mulþi ani, reþeaua era
deosebit de complexã. În primul rând, era
compusã din þãrani autohtoni fãrã ocupaþie ce
furau petrolul din conducte sau de la baza
sondei, realizând niºte bazine improvizate de
colectare. Transportau petrolul prin rigole
ascunse pânã la un punct unde îl ambalau ºi
depozitau în butoaie. Vânzarea acestor produse
se fãcea organizat fiind acoperiþi de poliþiºti
corupþi in cadrul postului de Poliþie din Moreni,
Adânca, Bucºani, Ocniþa ºi Sãcuieni.33

În general ecourile activitãþii Poliþiei
dâmboviþene din perioada interbelicã nu
depãºeau perimetrul judeþului, chiar dacã
acþiunile erau diverse ºi poate necesitau uneori
un timp îndelungat pentru rezolvarea acestora.
NOTE
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Bucºani, judeþul Dâmboviþa
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Excurs prin cultura târgoviºteanã medievalã
Târgoviºte cu trecutul ei dramatic ºi glorios,
pãstreazã în aºezãmintele sale preþioase comori
de fapte ºi aduceri aminte. Aproape trei secole
capitalã ºi reºedinþã domneascã a Þãrii
Româneºti, important centru politic, social,
economic ºi cultural, cetatea Basarabilor
cunoaºte, de-a lungul acestei perioade, vremuri
înfloritoare dar ºi de restriºte, cultura înscriind ºi
ea noi pagini în patrimoniul spiritualitãþii româneºti.
Sintetizându-le Ion Ghica afirma cã: De la
Mircea cel Bãtrân pânã la Tudor Vladimirescu nu
este cel puþin un singur nume ilustru, care sã nu
fie scris cu sânge pe pãmântul Târgoviºtei.
Dintre numele de
prim rang ale existenþei
milenare a românilor
se disting cele ale lui
Radu cel Mare,
Neagoe Basarab,
Petru Cercel, Mihai
Viteazul,
Matei
Basarab, Constantin
Brâncoveanu. Ei au
fost ctitori de þarã dar
ºi de culturã în aceastã
parte a Europei.
A t e s t a t ã
Radu cel Mare
documentar
la
sfârºitul secolului al
XIV-lea, Târgoviºtea este desigur mult mai veche.
De altfel, în lucrarea Enciclopedia oraºului
Târgoviºte se susþine, cu argumente ºtiinþifice,
cã Mai multe aºezãri din zonã aparþin perioadei
de maximã înflorire a civilizaþiei geto-dacice, din
secolele III î.Hr.  I d.Hr. Din secolele II-III sunt
cunoscute materiale care continuã tradiþia localã,
precum ºi ceramica romanã. Argumentarea
existenþei sale continuã: Cercetãri arheologice
sau descoperiri întâmplãtoare au scos la luminã
urme care dovedesc existenþa unei locuiri, în
anumite perioade, în diferite zone din aria care
avea sã fie acoperitã mai târziu de oraºul
Târgoviºte: urmele unei aºezãri din secolele III-IV
38

ca ºi o serie de materiale care pot fi datate în
1
secolele V-VII . Se aminteºte cã în nordul
Târgoviºtei (cartierul Suseni) în urma
investigaþiilor arheologice s-a semnalat existenþa
unor aºezãri din secolele VIII-X. În a doua parte a
secolului al XIV-lea aºezarea se dezvoltã fãcândul pe Mircea cel Bãtrân sã-ºi mute aici reºedinþa
domneascã datoritã poziþiei favorabile, în mijlocul
Þãrii Româneºti, pe importantul drum comercial
care lega Braºovul de Dunãre, ceea ce îi conferea
2
un grad înalt al evoluþiei economice ºi urbanistice .
Dupã stabilirea Curþii Domneºti el devine cel mai
important centru economic, administrativ, militar,
cultural, religios, timp de aproape trei secole.
Cetatea de Scaun a cunoscut o bogatã
activitate culturalã. La Curtea Domneascã apar
cunoscãtori ai meºteºugului scrisului: dieci,
grãmãtici, logofeþi, pisari etc.
La sfârºitul secolului al XV-lea ºi începutul
secolului al XVI-lea, în Þara Româneascã se
cunoaºte o perioadã înfloritoare, context în care
trebuie încadrat ºi fenomenul apariþiei tiparului, ca
rod al unui nivel superior de viaþã economicã,
social-politicã ºi spiritualã cunoscut de societatea
româneascã, într-o strânsã interdependenþã cu
cea a popoarelor balcanice vecine ºi a celor
europene.
De epoca înfloririi culturii europene, a marilor
creaþii ale Renaºterii se leagã apariþia tiparului cu
literã mobilã. Acesta se rãspândeºte în multe þãri.
În 1483, la Veneþia, apare prima carte imprimatã
în glagolitic, la Cracovia începând cu 1491
Schweipolt Fiol tipãreºte primele cãrþi în slavonã
cu caractere chirilice. Istoria tiparului
consemneazã Þara Româneascã (1508) ca al
treilea centru european, fiind urmat de Praga
(1517), Veneþia (1519), Vilnius (1525).
Prin consolidarea puterii feudale, domnitorii
cãutau sã atragã de partea lor biserica ortodoxã,
transformând-o într-un sprijin material ºi spiritual
necesar deþinerii puterii. În Moldova, ªtefan cel
Mare începe acest proces mai devreme, ridicând
numeroase biserici, încurajând activitatea de
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copiere a cãrþilor de cult, manuscrisele lucrate aici
fiind de o deosebitã valoare artisticã. Acelaºi lucru
va face cãtre sfârºitul secolului al XV-lea, începutul
secolului al XVI-lea ºi Radu cel Mare în Þara
Româneascã, domnia sa (1495-1508) dinamizând
viaþa socialã ºi culturalã a oraºului. El a asigurat
þãrii liniºte ºi, în condiþiile unei pãci sigure, ºi-a
îndreptat activitatea spre o mai bunã organizare
socialã a acesteia. A fost un domnitor bun, drept,
înþelept ºi destul de potrivit pentru cârmuire, prin
3
superioritatea lui de suflet , aºa îl caracterizeazã
istoricul german Leunclavius.
În apropiere de Târgoviºte voievodul ridicã o
mãreaþã ctitorie, Mânãstirea Dealu, având cupole
acoperite de mozaic ºi ziduri de piatrã ornate cu
4
marmurã , sfinþirea sa fãcându-se la 4 iulie 1502.
În jurul acestui lãcaº domnitorul a adunat
vârfurile aristocraþiei clericale ortodoxe, printre
care: Nifon ºi Ioachim (foºti patriarhi ai
Constantinopolului), Maxim (fiul lui ªtefan
Brancovici cel Orb, ultimul despot independent al
Serbiei), Gheorghe Þernoievici (fiul principelui
statului sârb Zeta). Ultimii doi veneau nu din þara
lor, ci din Veneþia, unde se refugiaserã din cauza
întinderii stãpânirii turceºti peste patria lor.
Aduceau cu ei concepþia unei culturi umaniste,
cunoºtinþe despre trecutul poporului român ºi
originea lui romanã.
Împreunã cu Maxim, la Mânãstirea Dealu vine
ieromonahul ºi tipograful Macarie, ucenic al
tipografiei veneþiene, a cãrei tehnicã a aplicat-o la
imprimarea cãrþilor de la Mânãstirea Dealu,
primele pe teritoriul românesc:
Liturghierul, apãrut în 1508. S-a început
tipãrirea în timpul lui Radu Voievod, s-a terminat
în primul an al domniei lui Mihnea Voievod. Are

Mãnãstirea Dealu, locul primei
tipãrituri de pe teritoriul românesc

dublã însemnãtate pentru istoria tiparului: este
prima carte tipãritã pe teritoriul românesc ºi prima
ediþie a acestei cãrþi de cult în limba slavonã.
Octoihul (1510), elaborat dupã un model de
manuscris cu totul nou ºi deosebit privind conþinutul
ºi ornamentaþia. Cartea nu este nici Octoih mare,
nici Octoih mic ci este un Octoih mixt care cuprinde
numai glasul întâi pentru toate zilele sãptãmânii,
iar glasurile 2-8 sunt redate numai pentru cântãrile
rostite sâmbãta ºi duminica.
Evangheliarul lui Neagoe (1512) cuprinde
cele patru evanghelii aºezate în ordinea canonicã
rãsãriteanã veche: Matei, Marcu, Luca ºi Ioan, dar
cu indicarea, pe margine, a pericopelor
(zacealelor), astfel ca preoþii sã ºtie duminica
(sãrbãtoarea sau ziua sãptãmânii) în care sã
citeascã pericopa respectivã. Lucrarea este
însemnatã deoarece este prima tetraevanghelie
tipãritã pentru toþi ortodocºii care foloseau limba
slavã ca limbã oficialã a cultului religios, indiferent
de þara unde locuiau.
Cãrþile lui Macarie oglindesc ºi întãresc
tendinþele politice ºi sociale ale vremii,
preamãresc pe domnitorii ºi mitropoliþii respectivi,
exprimã grija lor pentru conservarea statului feudal
centralizat. Ele urmãreau sã înlãture contrazicerile
care caracterizau, în vremea aceea, literatura
noastrã religioasã ºi practica bisericeascã.
Cercetãri ulterioare au descoperit cã Macarie
tipograful, retras se pare, prin 1525, ca egumen
la Mânãstirea Hilandar din Athos, a continuat sã
aibã legãturi cu Þara Româneascã primind de la
voievozii români ajutoare bãneºti ºi scriind o scurtã
5
geografie despre þãrile dacice ºi hotarele lor .
Domnia lui Neagoe Basarab (1512- 1521) a
fost remarcatã ºi prin acþiunile culturale
întreprinse. Ne referim în primul rând la mutarea
sediului mitropoliei þãrii de la Argeº la Târgoviºte
(1520), lucru ce a fãcut sã creascã importanþa
politicã ºi culturalã a reºedinþei domneºti.
Mitropolia adunã spre pãstrare operele scrise
în þarã, printre acestea fiind ºi cronica domniei lui
Neagoe Basarab încadratã în Viaþa Sfântului
Nifon alcãtuitã de Gavriil, primul egumen al
Athosului. Cronica cuprinde multe informaþii
despre ctitoriile lui Neagoe Basarab scrise mai
pe largul la o carte ce au fãcut Neagoe în viaþa lui
ºi au dat-o sã fie stãtãtoare la sfânta mitropolie
6
din Târgoviºte .
În anul când la Câmpulung, Neacºu avea sã
ne dea primul document al limbii române, în
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Târgoviºte Neagoe încheia Învãþãturile cãtre fiul
sãu Teodosie, ridicând literatura românã în limba
7
slavã pe cele mai înalte culmi . Redactatã în
ultimii cinci ani ai vieþii (1517-1521) opera cuprinde
concepþia politicã, socialã, militarã ºi diplomaticã
a voievodului; este un manual de instrucþie ºi
educaþie moralã ºi politicã necesar fiului sãu, o
sintezã a experienþei ºi gândirii diplomatice
româneºti, o carte de tacticã ºi de strategie
militarã, în ultima analizã, un testament lãsat unei
8
societãþi întregi . Reputatul istoric Dan
Zamfirescu, apreciazã astfel Învãþãturile: Ceea
ce impresioneazã însã mai mult decât orice pe
cel ce parcurge de la un capãt la altul Învãþãturile
lui Neagoe Basarab este credinþa în puterea pe
care o conferã celui ce opteazã pentru valorile
creºtine ºi etern omeneºti: binele, dragostea,
9
adevãrul, respectul pentru om ºi demnitatea lui .
Bibliografia româneascã veche înregistreazã
noi cãrþi bisericeºti la Târgoviºte, între 1545-1547.
Ele au litere mai mici ºi alt mod de imprimare decât
cãrþile macariene. Au apãrut cu materiale
tipografice aduse în þarã din Serbia, de doi meºteri
tipografi: cãlugãrul Moisi ºi Dimitrie Liubavici. Ambii
s-au refugiat de frica turcilor la Târgoviºte unde
au lucrat probabil în atelierul tipografic de la Dealu
sau în casele proprii dupã unii cercetãtori, la
îndemnul voievodului Radu Paisie (1535-1545) ºi
al mitropoliþilor Varlaam ºi Anania.
Dintre cãrþile tipãrite de Liubavici o importanþã
deosebitã are Apostolul din anul 1547 (fiind prima
comandã tipograficã de carte cunoscutã la noi
pânã acum din Moldova pentru Þara
Româneascã). Celelalte, legate de activitatea
acestor tipografi în oraº sunt: Molitvenic slav
(1545), Minei slav (1546) ºi Evangheliar slav
(incert, între 1546-1551). Ucenicii acestora (Petru,
Oprea, Coresi) au pus la Târgoviºte temelia
meseriei române de tipograf. Cu activitatea
tipograficã a lui Coresi Târgoviºtea intrã într-o
etapã nouã de dezvoltare culturalã. Este cunoscut
sub numele de Coresi ot Târgoviºte diaconul (în
limbajul didactic al epocii, diacon însemna mai
mult diac, adicã scriitor). Tatãl tipografului era
slujbaº la cancelaria domneascã.
Pregãteºte pentru imprimare Triodul
Penticostar, tipãrit în 1558. În aceastã carte apar,
pentru prima datã, gravurile în ciclu, ca în cãrþile
germane ºi olandeze din acel secol. Acestea sunt
sãpate în lemn, fiecare umplând o paginã întreagã
cu scene din viaþa ºi patimile Mântuitorului. Coresi
40

a plecat de la Târgoviºte la Braºov, continuânduºi preocupãrile tipografice în acest oraº (în sprijinul
propagandei calvine).
De la 1558 pânã în anul 1635 activitatea
tipograficã a stagnat nu numai în oraº, ci în toate
cele trei provincii româneºti, cu mici excepþii.
Scurtele domnii, rãzboaiele cu turcii, tulburãrile
interne au îngreunat dezvoltarea culturii.
Domnia lui Matei Basarab (1632-1654) a
constituit o perioadã de puternicã înflorire a
spiritualitãþii româneºti. Se dezvoltã viaþa
economicã (prin schimburi de mãrfuri între
negustorii strãini ºi cei români), populaþia oraºului
se ridicã la aproape 65.000 locuitori (dupã
afirmaþia lui Paul de Alep), Mitropolia devine un
centru cultural de prim rang.
Activitatea editorial tipograficã din timpul lui
Matei Basarab a vizat urmãtoarele aspecte: sã
substituie limbii slavone ca limbã de cult, limba
românã; prin cartea tipãritã în limba slavonã se
urmãrea afirmarea hegemoniei culturale în þãrile
ortodoxe vecine care nu aveau tipografii; prin cãrþi
juridice se avea în vedere întãrirea poziþiei clasei
conducãtoare, apãrarea privilegiilor feudale.
Domnitorul concepe o concentrare a miºcãrii
culturale la Târgoviºte, în jurul Curþii Domneºti ºi
Mitropoliei, prin ºcoalã, tipar, bibliotecã. Mutã
atelierul tipografic rudimentar de la Govora, la
Târgoviºte. Creeazã piese noi: teascul tipografic,
turnãtorie de litere. Tipãrirea Evangheliei
învãþãtoare, începutã la Govora, se terminã la
Mânãstirea Dealu (1644).
Activitatea la curtea lui Matei Basarab era
dirijatã de Udriºte Nãsturel, de sora acestuia,
Elena, soþia domnitorului. Cãrturarul fãcuse studii
superioare de limbã ºi literaturã latinã. La
Târgoviºte scria prefeþe ºi versuri la cãrþile care
se imprimau, primea vizitatori strãini, întreþinea cu
ei convorbiri teologice ºi literare, traducea cãrþi
din latineºte în slavoneºte.
În perioada domniei lui Matei Basarab, la
Mânãstirea Dealu se tipãresc printre altele:
Slujebnicul; Liturghier (1646), Imitaþia lui
Christos (1647), Triodul Penticostar (1649).
La mijlocul secolului al XVII-lea tipografia de la
Dealu se instaleazã în încãperile Mitropoliei. Aici,
mitropolitul ªtefan, preocupat de ridicarea culturalã
a slujitorilor bisericii, sprijinã tipãrirea a trei cãrþi
de slujbã: Pogribania preoþilor, Mystirio
(Sacrament), Târnosania (1651-1652) în
slavoneºte, pentru a putea fi înþeleasã de toþi ºi a

CURIER  Revistã
de culturã si bibliologie  Nr. 2(52), 2020
,

le folosi în desfãºurarea ceremoniilor bisericeºti. ele sunt dovada nãzuinþelor noastre spre culturã,
Relevantã pentru tipografia Mitropoliei rãmânând mãrturia unui specific grafic românesc,
târgoviºtene este apariþia pravilei feudale integrându-se în valorile creatoare de artã ale
10
Îndreptarea legii (1652), lucrare care conþine: poporului român . Acestea fac parte din tezaurul
legiferarea înãspririi situaþiei iobagilor în relaþiile lor de spiritualitate ºi culturã româneascã aparþinând,
cu marii feudali (prima parte), istoria Bisericii totodatã, culturii feudale din sud-estul Europei.
În aceste perioade ale existenþei noastre,
Rãsãritului, a sinoadelor ecumenice, a soboarelor
apostoleºti (partea a doua), cât ºi o serie de remarcabile sunt strãdaniile în domeniul culturii
menþiuni culturale: despre alfabetul slav, definiþia ale unor domnitori ai Þãrii Româneºti, legaþi de
gramaticii, reºedinþa patriarhilor, mitropoliþilor ºi Târgoviºte.
Astfel, Neagoe Basarab (1481-1521) va
episcopilor ortodocºi, nomenclatura dregãtorilor
ºi lucru important cuprinde un tratat de rãmâne în istoria culturii ºi literaturii româneºti prin
epistolografie, un fel de manual cu modele de Învãþãturile cãtre fiul sãu Teodosie, operã de
corespondenþã protocolarã între aristocraþia sintezã a gândirii româneºti medievale, a
principiilor politice ºi etice ale domnitorului, care
ierarhicã clericalã ºi cea laicã.
Dupã anul 1652 timp de peste cinci decenii fãcea recomandãri privind organizarea armatei,
nu se mai tipãresc cãrþi la Târgoviºte. În aceastã a divanului de judecatã, a modului de comportare
perioadã se înfiinþeazã în Þara Româneascã noi faþã de supuºi. Cititor al bisericilor Mãnãstirii
Curtea de Argeº (sfinþitã în 1517), Sf.
tipografii: Bucureºti (1678), Buzãu
Gheorghe (Târgoviºte) ºi a
(1691), Snagov (1696), Râmnic
Mitropoliei din Târgoviºte (mutã
(1705). Târgoviºtea, în anul 1668,
scaunul mitropolitan de la Curtea de
înceteazã de a mai fi sediul Mitropoliei
Argeº la Târgoviºte, la 1517).
Ungrovlahiei acesta mutându-se la
Petru Cercel a construit la
Bucureºti.
Târgoviºte un palat nou, turnul
În 1708 este instalatã, pe lângã
Chindiei ºi Biserica Domneascã.
Mitropolia din Târgoviºte, (restauratã
Fiind ºi un mare iubitor de culturã, a
de Constantin Brâncoveanu) o nouã
încercat sã-ºi formeze cu ajutorul
tipografie, superior dotatã celei din
oamenilor de litere ºi artã, poeþi,
vremea lui Matei Basarab. Mentorul
pictori, arhitecþi, o curte literarã dupã
culturii ºi literaturii religioase din
modelul celor din Apus. Constituitã
aceastã perioadã a fost mitropolitul
între 1583-1585, sub influenþa
þãrii Antim Ivireanul, personalitate
umanismului, de Francesco
remarcabilã a începuturilor literaturii
Matei Basarab
Pugiella, poet toscan, de un grup de
moderne, iscusit tipograf ºi editor,
miniaturist ºi sculptor, ctitor de lãcaºuri sfinte, un arhitecþi, care concep lãrgirea cu noi construcþii
mare predicator ºi orator.
civile ºi eclesiastice a Curþii Domneºti, precum ºi
Adus în Þara Româneascã de Constantin dintr-un pictor francez cãruia domnul valah îi va
Brâncoveanu este mai întâi gravor al tipografiei poza. Alungarea de la tron, îl opreºte pe Petru
domneºti, iar dupã cãlugãrire urcã pe cele mai Cercel sã trimitã la studii în Italia un grup de fii de
înalte trepte bisericeºti fiind egumen al Mânãstirii boieri, ceea ce ar fi reprezentat o deschidere
Snagov, episcop de Râmnic (1705-1708), iar apoi necesarã spre cultura europeanã11. Voievodul
mitropolit al Þãrii (1708) pânã la sfârºitul sãu tragic avea multe cunoºtinþe de istorie fiind ºi un talentat
din 1716. De activitatea sa este legatã revigorarea versificator, de la acesta rãmânându-ne un imn
tiparului târgoviºtean. În aceastã perioadã, aici s- elaborat în perioada ianuarie 1578  februarie
au zãmislit 19 cãrþi greceºti, slavoneºti ºi 1580, sub influenþa lui Ariosto. El subliniazã dorinþa
româneºti. Ele sunt importante pentru studiul de putere ºi izbândirea visului sãu de a ajunge pe
ideologiei societãþii feudale de la început de secol. tronul strãmoºesc al Valahiei.
Tipãriturile târgoviºtene, având o largã
În Târgoviºte s-a nãscut ºi mãreaþa idee a
circulaþie, creeazã o tradiþie tipograficã ce este unirii celor trei þãri româneºti, înfãptuitã de Mihai
continuatã atât în Þara Româneascã, cât ºi la Viteazul. În timpul domniei sale se scrie prima
Braºov sau în centre europene, demonstrând cã cronicã oficialã în limba românã de cãtre logofãtul
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sãu, Teodosie Rudeanu, în care sunt descrise în structurile statale, în bisericã, o contribuþie
viaþa ºi faptele voievodului. Cronica este tradusã remarcabilã revenind marelui logofãt Udriºte
din polonã în latinã, pentru lumea din Occident ºi Nãsturel, cumnatul domnului. De altfel, acesta
strãinii aflaþi la Curtea lui Mihai, de cãtre silezianul consemna printre realizãri zidirea a o mulþime de
Balthasar Walther care o tipãreºte la Görlitz în biserici dumnezeieºti, mãnãstireºti sau mireneºti
anul 1599:
sau tipografie ºi moara de hârtie, apoi prin felurite
Brevis et vera descriptio rerum ab ilust. metale, aramã ºi fier. ªi prin alte frumoase lucruri,
ampliss. et fortis militae contra patriae suae reiq. de unele atâtea ºi atât de mari comori de binefaceri
pub. christianae hostes duce ac. Dn. Ion Michaele, pentru þarã prin virtutea vrednicã de laudã a
14
Moldaviae Transalpinae sive Walachicae Palatino prealuminãþiei voastre .
gestarum in eiusdem aula Tervisana fideliter
Domnia sa a constituit pentru Târgoviºte
collecta opera et studio Baldassaris Wlatheri Jun. epoca de aur a oraºului. S-a conceput o
S. 1599, Gorlicii. Typis Johannis Rhembae.
concentrare a miºcãrii culturale în jurul Curþii
Un alt admirator al unificatorului provinciilor Domneºti ºi a Mitropoliei prin ºcoalã, tipar,
româneºti este ºi Stavrinos, grec de origine, care- bibliotecã. Timp de un deceniu (1642-1652) s-au
i dedicã poemul în versuri Vitejiile prea piosului ºi tipãrit la Mãnãstirea Dealu sau Mitropolia
prea viteazului Mihai Voievod. De la Mihai Viteazul, Târgoviºtei, 11 cãrþi în slavoneºte, dintre care douã
domnul Þãrii Româneºti, au rãmas o serie de în slavoneºte ºi româneºte: Pogribania preoþilor,
15
mãrturii scrise sau dictate de acesta
1650, Târnosanie, 1652 .
solilor sãi. Distingem Interviul
Timp de peste douã decenii ºi
acordat în limba turcã, solului polon
jumãtate domnia lui Constantin
Lubienecki, în 27 iulie 1595 sau
Brâncoveanu (1688-1714) se înscrie
memoriul din 16 februarie 1601, în
în istoria poporului român ca una din
italieneºte, cãtre marele duce de
cele mai luminoase ºi benefice, în
Toscana, Ferdinando I de Medici, la
special culturii ºi artei, prin înfiinþarea
Florenþa. Relevantã este ºi
de ºcoli ºi tipografii, încurajarea
corespondenþa (un numãr de 240
acestor activitãþi atât în þarã cât ºi în
scrisori, între 1593 ºi 1601) care
afara acesteia, ridicarea unor palate
confirmã talentul sãu scriitoricesc ºi
ºi lãcaºuri bisericeºti, transformând
oratoric, dezvãluind stãri sufleteºti
Þara Româneascã într-un centru
diverse: îndoialã, tãrie moralã,
spiritual al Sud-Estului european ºi
rugãminþi dar ºi mânie faþã de cei
al Orientului Creºtin.
care nu au putut sau nu au vrut sã-l
Continuând opera de renaºtere
ajute în apãrarea credinþei creºtine Constantin Brâncoveanu culturalã ºi artisticã a lui Matei
ºi a neamului românesc12.
Basarab el a adus-o pe noi culmi,
Sub domnia lui Matei Basarab s-a revigorat datoritã perioadei de prosperitate economicã,
limba ºi cultura slavonã în cancelaria domneascã unei vaste averi personale, cât ºi pregãtirii
ºi bisericã, ºcoala a fost mai bine organizatã ºi intelectuale superioare de care a beneficiat (ºi
încadratã cu dascãli, au fost înfiinþate o tipografie datoritã stolnicului Constantin Cantacuzino),
ºi o fabricã de hârtie. Tot acum apar primele fãcând o politicã bazatã în special pe artã ºi
manifestãri de poezie cultã (dedicaþii ºi versuri la culturã, care i-a asigurat un prestigiu meritat în
stema þãrii).
þarã dar ºi peste hotarele ei. Integrat spiritului
Caracterizând secolul al XVII-lea ca o epocã occidental, a avut contacte fertile cu cultura ºi
de însemnate realizãri în plan cultural, în special civilizaþia Italiei (Veneþia, Florenþa, Padova).
datorate lui Matei Basarab ºi Vasile Lupu, Mihai
De asemenea, a contribuit decisiv la
Eminescu afirma cã este cea mai naþionalã epocã dezvoltarea ºcolii. Continuând strãdaniile lui
din istoria noastrã, iar unitatea actualã cu limba ªerban Vodã Cantacuzino, care deschisese
vorbitã, a fost, în parte, meritul cãrturarilor ºi în Bucureºti ºcoalã
slavoneascã ºi
13
învãþaþilor din vremea lui Matei Basarab .
româneascã, înfiinþeazã în 1694 Academia
Într-adevãr, în lunga sa domnie (1632-1654) Domneascã de la Sf. Sava, cu limba de
se reuºeºte restaurarea limbii ºi culturii slavone predare greacã, ºcoalã de învãþãmânt superior
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organizatã în spirit renascentist italian,
condusã din 1698 ºi pânã în septembrie 1702
de învãþatul grec Sevastos Kiminitul, urmat de
Maicu Pharphiropulos ºi Gheorghe
Hypomenos. Din 1707 Hrisant, patriarhul
Ierusalimului, o reorganizeazã. Se predau
filosofia, retorica, literatura, ºtiinþe (astronomie,
medicinã, fizicã, matematicã). Dintre profesori
întâlnim nume reprezentative ale Orientului:
Sevastos Kiminitul, Ioan Comnen, Panait
Sinopeus, Maxim Peloponisianul sau George
Maiota, Bartolomeo Ferrati, cu studii la Roma
sau Veneþia.
La dragostea sa faþã de litera tipãritã trebuie
sã adãugãm ºi pe aceea faþã de carte în general,
bogata sa bibliotecã descoperitã la Hurez în 1860
de Alexandru Odobescu, atât cât a mai rãmas,
stând mãrturie în acest sens. Cuprindea o
varietate tematicã ºi lingvisticã, gãsindu-se autori
bizantini, operele pãrinþilor bisericii creºtine în ediþii
greco-latine, dar ºi ale lui Herodot, Homer, Hesiod,
Euripide, Aristofan, Arhimede, Socrate, Justinian,
alãturi de numeroase manuscrise româneºti,
greceºti, slavoneºti, între acestea ºi un fragment
din Istoria Þãrii Româneºti a stolnicului
Constantin Cantacuzino16.
La realizãrile remarcabile ale ºcolii ºi tiparului,
epoca brâncoveneascã adaugã pe cele ale
istoriografiei sau ale artei în mod deosebit, prin
amploare, diversitate ºi în special prin originalitate,
impunând un adevãrat stil brâncovenesc.
Nicolae Iorga îl caracteriza astfel: Domn
autonom în þara lui, înconjurat cu prestigiu superior
al cesarilor constantinopolitani ai lui Constantin
cel Mare, în întreaga lume a Orientului aceasta a
17
fost situaþia lui Constantin Vodã Brâncoveanu .
Epoca brâncoveneascã este epoca unor
realizãri deosebite, de trecere de la o lume
medievalã spre cea modernã, cu tendinþe de
occidentalizare, un început de maturitate artisticã,
continuare a epocii de efervescenþã culturalã a
secolului al XVII-lea, de biruinþã a umanismului de
sorginte româneascã orientat spre valorile
spirituale europene18.
Nu putem încheia acest excurs prin cultura
medievalã târgoviºteanã fãrã a aminti ºi
contribuþiile lui Matei al Mirelor, Constantin
Cantacuzino Stolnicul, Daniil Andrean
Panonianul sau ale celor care au desfãºurat o
bogatã activitate culturalã ºi didacticã: Kiril
Lucaris, Pantelimon Ligaridis, Iganatie Petridis,

Radu Nãsturel, Staicu dascãlul, Stoica
Ludescu. De numele Cetãþii se leagã ºi apariþia
bibliotecilor medievale ale lui Udriºte Nãsturel,
Constantin Cantacuzino Stolnicul, iar mai
târziu bibliotecile Vãcãreºtilor. În timp se se
vor adãuga contribuþiile unor personalitãþi ale
culturii care s-au nãscut sau ºi-au desfãºurat
o parte a activitãþii lor pe aceste meleaguri
încãrcate de istorie.
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literaturã al judeþului Dâmboviþa. 1508-1998, Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, 1999, p. 71.
12. Cf. Victor Petrescu, Mihai Viteazul memorialist. În: vol.
Întregitor de þarã ºi martir al neamului românesc,
Târgoviºte, Arhiepiscopia Târgoviºtei, 2013, p. 199-208.
13. Mihai Eminescu. Opera politicã, vol. II (1880-1883),
Bucureºti, 1940, p. 295.
14. Gh. Mihãilã, Dan Zamfirescu. Literatura românã veche
(1402-1647), vol. I, Bucureºti, Editura Tineretului, 1969,
p. 27.
15. Victor Petrescu, Matei Basarab în conºtiinþa
contemporanilor ºi a posteritãþii. În: vol. Ctitor de
spiritualitate, culturã ºi limbã româneascã, Târgoviºte,
Arhiepiscopia Târgoviºtei, 2012, p. 201-202.
16. Ion Ionascu. Istoricul mãnãstirii Hurez. În: Analele
Olteniei, XIX (1935), nr. 79-82, p. 339-344.
17. N. Iorga. Valoarea politicã a lui Constantin
Brâncoveanu, Vãleni de Munte, 1914, p. 12.
18. Cf. Victor Petrescu, ªcoala ºi tiparul epocii
brâncoveneºti. În: vol. Pagini de istorie literarã,
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2006, p. 52.

Victor Petrescu
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REMEMBER
ERICH KOTZBACHER
Avatariile unei vieþi trãite demn
Poetul, prozatorul, publicistul se naºte pe 27
iulie 1942, la Böhmisch Kamnitz, în Germania.
Mãrturisea în romanul autobiografic Conacul
(2014) cã  Ai mei, drept sticlari ce-mi erau,
contribuiserã la construirea fãbricuþei de sticlã de
la Porumbacu de Sus (Sibiu), deoarece bunicii
mei aveau la îndemânã lemnul pentru foc, necesar
fabricãrii sticlei, baºca unele materii prime . Se
naºte, aºa cum cu sarcasm afirmã: Pe prima
palmã de pãmânt cuprinsã întocmai
de cãtre cel de al Treilea Reich, ºi
anume Boemia...
Cursuri primare în Azuga, Scãieni
(Prahova), terminate la Buzãu.
Urmeazã în Ploieºti o ºcoalã
profesionalã, absolvind-o ca laborant
petrolist-chimist, iar dupã aceea
lucreazã ca laborant la Oneºti, unde
îºi terminã cursurile liceale ºi este
promovat tehnician. Se transferã în
judeþul Dâmboviþa (1968), iar din
1975 devine târgoviºtean.
Debut cu poezie în Oneºtiul nou
(1964). Colaboreazã la Steagul Roºu, Ateneu
(Bacãu), Munca, Gazeta literarã, Luceafãrul,
România literarã, Cântarea României,
Scânteia tineretului, Scânteia tineretului:
supliment literar artistic, Cutezãtorii, Urzica,
Orizont (Timiº), Tribuna (Cluj), Familia
(Oradea), Argeº (Piteºti), Pe aici nu se trece
(Focºani). Obþine premii la Festivalurile concurs
de poezie de la Brãila (1982), Piteºti (1983),
Sebeº Alba (1985), Târgoviºte (1986),
Scorniceºti (1988). Prezent cu versuri în
antologiile: Diademe ale timpului nostru,
Târgoviºte (1979); Festivalul de poezie «Lucian
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Blaga», Sebeº Alba (1981); Poezia cetãþii,
Târgoviºte (2001); Cupola de veac, Târgoviºte
(2003); Almanah « Mihai Eminescu »,
Târgoviºte (2004).
Debut editorial cu Sãgeata partului (1996),
volum de prozã scurtã ºi versuri. Urmeazã Iarba
lui Ghilgameº (2000), ce cuprinde unele din
poeziile diferitelor perioade ale creaþiei, versuri
patriotice, filosofice, pur ºi simplu
existenþialiste, pana poetului fiind
Pasãre mãiastrã, / te-ai smuls /
ºchiopãtat zburând / ochiul
deschisului / de mine-n iarbã / m-a
ajutat din cer blestemu-þi / sã cânt
fãrã mãiastrã limbã!. Întrebându-se
Ce eºti Patrie pentru mine?,
concluzioneazã cã ar fi atât de
singur!, fãrã Tine, Patrie.
Povestirea ce dã titlul volumului este
o mãrturisire, o radiografie a
existenþei sale, într-un timp dramatic
al istoriei. Volumul Dintre Scila ºi
Caribda (2004), continuã registrul poetic propriu,
multe creaþii vizând realitatea post-decembristã,
oraºul fiind cavernos ºi sticlos unde Virtuþile
care lipãie pe jos / ºi le terciuieºte sub ceaþã /
fãrã fricã de Tine ºi nici pãs / Viciul înfoindu-se la
volan peste gheatã / trageþi-l pe dreapta / pentru
numele lui Hristos!.
Se simte De condei cu împletite / vene fedeleº
legat, / ce la stâlpul infamiei / iatã-mã ºi lapidat.
În veºnica patrie a Cuvântului poetul i se pare
un erou cu Tinereþe fãrã bãtrâneþe/viaþã fãrã de
moarte, iar þara este Muntenia ºi Moldova /
Braþele / ce-aþi cuprins Ardealul / noi, Cercurile /
în triunghi Naþiunii / tot mai largi / ºi mai largi!
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Romanul autobiografic Conacul, face o
radiografie a copilãriei, a adolescenþei ºi maturitãþii
sale, a peste un deceniu ºi jumãtate, considerând
cã  neºcolit mai eram pentru hrãpãreaþa
aceastã de viaþã!. Conacul din Scãieni, unde era
orfelinatul, i se pãrea scut ursuz al unui rãstimp
terific din nefericita mea viaþã.
Plecarea spre un loc de muncã, se
aseamãnã mult cu multe altele ale tinerilor, care
au contribuit, în condiþii de multe ori vitrege la
realizãrile unei industrializãri de multe ori
haotice, pãguboase: Aºadar, în ultima zi a lunii
lui Cuptor, la miezul nopþii, de pe peronul din
oraºul Buzãu, luam eu personalul de Bucureºti
Nord-Ciceu ºi lãsam în urmã stârvurile a
ºaisprezece ani din viaþa mea damnatã, ca sã
le sfârtece câinii cei costelivi ai uitãrii. Faþã cu
certificatul meu de naºtere, redactat în
nemþeºte, diploma mea de laborant prezintã o
enormitate: aceea de-a mã fi nãscut în...
Polonia, ºi nu în... Germania, altã exagerare
care avea sã survinã în rãstãlmãcirea aceluiaºi
act, dar mai cu seamã o denaturare în ce
priveºte starea mea civilã, ceea ce peste circa
doi ani, mã va rãtãci definitiv în ceaþã.
Platforma industrialã a Oneºtiului, unde
primise repartiþie, i se pãrea ca niºte pavoaze
de vapoare ancorate în port. În zori de zi:
 licãrirã distileriile de pe platforma industrialã
a Oneºtiului, platformã care începea de fapt de
la Borzeºti, sat strãvechi devenit de curând ºi
torcãtor de luminã; platforma industrialã îmi
apãru ca niºte pavoaze de vapoare ancorate în
port - templul petro-chimiei, între coloanele
cãruia oameni se veºtejeau cu zile, ºi pe unii
dintre aceºtia îi transforma în fãclii vii câte un
incendiu: arderi-de-tot aduse noului Baal, zeul
industriei de pe valea încã verde a... Prahovei
Bacãului, vorba ceea a lui Alexandru Vlahuþã,
adicã Trotuºul
Cu umor, autoironie, descrie întâmplãri, fapte,
oameni, în manierã à la Creangã. Dupã un
deceniu se desparte de acele meleaguri, pentru
a deveni dâmboviþean:
(Ne)pãtruns de jale grea, lãsai zgribulitul
meleag pe unde îºi aºternuse dalbele pasteluri
Vasile Alecsandri, plecai eu ghemuit sub prelata
pleoºtitã a unui autotren, cu-o ladã improvizatã din

scheletul unei mese extensibile de ºase persoane,
cutie care cuprindea o agonisealã de... zece ani!
Grosul încãrcãturii aparþinea soþilor aflaþi, împreunã
cu ºoferul ºi nevastã-mea, în cabina mijlocului de
transport de care e vorba. Aceasta se întâmplã în
1968, într-o dupã-amiazã molcomã de toamnã, iar
la ceas târziu din noapte, îmi debarcai femeia ºimi descãrcai ºi calabalâcul la socri, în Muntenia, la
Gura Ocniþei, o comunã dâmboviþeanã 
În esenþã creaþia sa este poeticã, proza fiind o
modalitate a scriitorului de a avea o viziune deseori
criticã la ceea ce se întâmplã în jurul sãu.
Scrieri:
Sãgeata partului. Prozã scurtã ºi versuri.
Târgoviºte, Editura Macarie, 1996; Iarba lui
Ghilgameº. Bucureºti, Editura Semne, 2000;
Dintre Scila ºi Caribda. Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2004; Conacul, Ploieºti, Editura Innedit,
2007; Conacul, Târgoviºte, Editura Bibliotheca,
2014; Rafinãria, Târgoviºte, Editura Bibliotheca,
2018.
Antologii:
Caiete Literare. În cãutarea unui topos liric.
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2006; Caiete
Literare II. 30 de prozatori. Târgoviºte, Grupul
editorial Bibliotheca & Marcona, 2007, p. 89-91.
Referinþe:
Andrieº, Mihai Gheorghe. Oneºti  cetatea
petrochimiei, Bucureºti, Editura Politicã, 1964, p.
152-153; Petrescu, Victor. Scriitori ºi publiciºti
dâmboviþeni. 1900-2004, Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2005, p. 133-134; Enciclopedia
oraºului Târgoviºte, Ediþia a II-a, Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, 2012, p. 286; Stan, Mihai;
Petrescu, Victor; Coandã, George. Societatea
Scriitorilor Târgoviºteni. Din istoria unei grupãri
literare. Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2013, p.
226-227; Coandã, George. Istoria Târgoviºtei.
Cronologie enciclopedicã, Ediþia a III-a,
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2014, p. 562.
Veseliu, Toma George. Continuatorii ªcolii
literare ºi artistice de la Târgoviºte, Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, p. 174-177

Victor Petrescu
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Poezia ºi ancorele ei: Iarba lui Ghilgameº,
de Erich Kotzbacher
Nu existã scriitor care sã nu caute sã se aºeze
în locuri în care îi priesc toate, în locuri în care
siguranþa îi dã acel vertij mut care îl ajutã sã îºi
audã cu claritate toate simþurile ºi toate undele
creative, toate sunetele care pot sã rãspundã cu
un ecou multiplicat în nenumãrate realizãri artistice,
în locuri în care are posibilitatea sã vadã cât mai
bine imaginile care îl þin permanent în acea stare
de veghe care nu lasã nicio senzaþie sã se
odihneascã. Aceste locuri se gãsesc cel mai des
pe tãrâmurile stãpânite de poezie, de
poezie ºi de toate stãrile ºi trãirile pe
care le induce ea cu toate ramificaþiile
ei senzoriale, cu toate acele
ramificaþii care îºi consumã la maxim
autorul, care îl macinã încet, mãrunt,
tenace ºi care, într-un final, îi asigurã
locul atât de necesar, atât de cãutat
pentru aºezare, pentru o ancorare în
aceastã fantasticã ºi fantomaticã
lume, lume în care procesul creativ
este cu adevãrat desãvârºit. Erich
Kotzbacher este unul dintre aceºti
cãutãtori ai acelui loc bun pentru
aºezare ºi pentru aruncarea ancorei
proprii în apele adânci ºi neliniºtite,
neliniºtitoare, ale poeziei. Cãutãrile lui aduc
neliniºtea la timpul prezent, la îndemâna autorului
lor, al autorului care vede locul doar marcat de
aripile fragile, dar sigure, ale poeziei, ale stãrilor
induse de ea ºi care îi marcheazã paºii poetici ºi îi
faciliteazã aºezarea urmelor, urme care pot fi
vãzute pentru mult timp. Aceste experienþe sunt
marcatoare, sunt acel fel de situaþii care provoacã
ºi amplificã stãri care, odatã simþite, sau vãzute,
se transparentizeazã vizibil ºi lasã sã se vadã pânã
în adâncul interiorului celui care le provoacã.
Pe buimacu-i mal râului trezind/ ºãgalnic
pietre-n albie visânde,/ pasãre, ciugubºtiperlate
grãunþe/ risipite rouã din sipetul sidefat/ în smerita
iarbã.// Zburând, comoarã-þi cheltuieºti tril perlat;/
laºi decorat/ dezmorþitul râului mal/ cu urmele-þi
radioasele/ în chip de flori
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Iarba lui Ghilgameº este ancora pe care
autorul o aruncã ºi o lasã sã se aºeze într-un
loc sigur, în acel loc în care poate rãmâne, în
care poate sta o vreme ºi privi cât de aproape ºi
cât de departe poate, reuºind sã îºi aducã la
îndemâna privirii cât mai multe imagini care îi pot
completa ºi îmbogãþi stãrile care l-au condus
pânã aici, ºi care îi cer sã rãmânã ºi sã le
amplifice cât poate de mult. Erich Kotzbacher
nu doar încearcã, nu doar cautã, ci chiar lasã
impresia de risipã, de mare
acumulare de locuri în care se
poate aºeza ºi rãmâne în poezia lui.
Desfãºurarea tuturor acestor
proprietãþi artistice adunate în
cuvinte se vãd ºi se simtla propriu
în momentele lecturii, pentru cã
autorul face în aºa fel ca poezia
scrisã de el sã aibã un impact
aproape fizic cu cititorul ei.
Sângelui trezit,/dezlãnþuitului
vânt/ þii piept, velã, dând/ pe
înverºunata mare/ neînfricatei
corãbii/ vâsle- aripi
Iarba lui Ghilgameº este volumul
în care Erich Kotzbacher îºi
împrãºtie, puternic intelectualizate ºi aduse într-o
luminã rece, orbitoare, seminþele unei poezii
crude, ale unei poezii violente, ascunsã în pliurile
unei priviri ºi ale unor simþuri pãtrunzãtoare,
sobre, încãrcate de o tãcutã rãsculare a tuturor
simþurilor tactile, vizuale, onirice.
cu dreaptã mânie orbeºti încã pe cei care
mi te-nfruntã!
Erich Kotzbacher îºi face loc în tabloul
cuprinzãtor, dar sever, al poeziei cu un fel
personal de a o face cunoscutã, cu un fel al lui de
a mânui ºi de a aºeza cuvintele, în aºa fel încât,
pe parcursul lecturii, sã simþi siguranþa locului în
care poetul, autorul ei, te-a adus ºi în care te þine
aproape, cât mai aproape.

Gabriel Enache
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TABLETA DE SCRIITOR
Scriitori basarabeni

IULIAN FILIP
(1948)
Poet, dramaturg, prozator, folclorist, publicist. Se naºte pe 27 ianuarie 1948 în Sofia,
Bãlþi, Republica Moldova. A absolvit Universitatea Alecu Russo din Bãlþi (1970),
susþinându-ºi apoi teza de doctorat la sectorul de folclor al Secþiei de entografie ºi studiul
artelor de la Academia de ªtiinþe a Moldovei, unde între anii 1974 ºi 1985 a fost cercetãtor
ºtiinþific. Din 1990, ºef al Departamentului Culturã al Primãriei Chiºinãu (pânã în 2006),
apoi ºeful Departamentului Cãile Cãrþii în administraþia Uniunii Scriitorilor din Moldova.
Revine la Academia de Stat a Republicii Moldova, la acelaºi sector de folclor, acum în
cadrul Institutului de Filologie (2010). în 2012 susþine teza de doctor în filologie. Conduce
redacþia Chiºinãu a revistei târgoviºtene Litere (din 2002). Debut cu placheta de versuri Neîmpãcatul meºter (1974), dar
adevãratul debut îl considerã apariþia celui de al doilea volum de poezie, Cerul fântânilor (1977). Urmeazã cãrþile de poezie
Dialoguri primordiale (1978), Hulub de poºtã (1983), Unde eºti? (1987), Cafea neagrã (1989), Fir de nisip (1991),
Seminþele mãrului oprit (1998). Contribuie la promovarea poeziei ºi dramaturgiei pentru copii prin numeroase cãrþi, între care
Casa fiecãruia (1980), Cenuºar-voinicul ºi Cenuºãreasa- mireasa (1981), Facã-se voia ta, Sfârleazã! (1985), Colaculmarele, frate bun cu soarele (1988), Copãcel, copãcel (1989), Din neamul lui Pãcalã (1995), Au vrut melcii sã se batã (1996),
Ruga iezilor cei trei (1998), Plãcinþele cu mãrar/ Nucul cu o singurã nucã (carte duplex: versuri, poveºti, 1999), Moara cu
plãcinte (2008), Rochiþa leneºã (2010), Urmele mele frumoase (2012), Pãlãriuþã oranj ºi lupul din râpã (2012) configureazã
o consacrare categoricã lumii în devenire. într-un singur teatru, Guguþã, se joacã timp de douã decenii mai multe spectacole
pentru copii: La izvor, Moara cu plãcinte, Albina salveazã lumina, Pâinicã de la iepure, Comoara tâlharului, Cobora un
cãþeluº din cer. Tot copiilor le-a consacrat câteva proiecte TV de rãsunet: emisiunile Cinei, cinei, 2 ore + 3 iezi... în domeniu
folcloristicii a publicat volumele Teatru popular (1981), Primiþi «Cãluþul?» (1983), Miracolul scenei în arta popularã (2012).
Este ºi autor de texte pentru cântece de estradã, corale ºi de facturã popularã, autor de scenarii ºi de librete pentru spectacole ºi
filme. Maestru în Arte (1993), Medalia Mihai Eminescu (1998), Premiul Simion Florea Marian al Academiei Române, Premiul
special al Festivalului Internaþional de poezie Lucian Blaga, Cluj (2001), Premiul Mie Gravorul (1996, Ordinul de Onoare (2010),
Premiul Ion Creangã, pentru întreaga activitate în domeniul cãrþii pentru copii (instituit ºi înmânat de cãtre Preºedintele
Parlamentului Republicii Moldova - 2012). Membru fondator al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni (2005). Distins cu premii ale
Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni: secþiunea traduceri pentru volumul Dragoste ºi moarte (Amore e Morte) - traducere din
Giacomo Leopardi (2006); premiul pentru publicisticã - Când pe morþi îi strâng pantofii, cum e mersul celor vii? (2007); Premiul
Grigore Alexandrescu pentru poezie - Moara cu plãcinte (2008) ºi Premiul Grigore Alexandrescu pentru poezie - Cartea cea
mai a mea (2009). Acum ar trebui (totuºi...) sã precizez cumva care poezie a mea a rãbufnit de camerton pentru motivele
târgoviºtene, dar mi-ar plãcea sã se înþeleagã ºi sã se reþinã cã eram la Roma, între ruinele Romei, când am vãzut realmente
rudenia pietrelor din capitala lumii cu ruinurile capitalei voevodale, iar aceastã vedere a încãput într-un catren înjumãtãþit (pe care1 cocoþez în fruntea poeziilor provocate de Târgoviºte ºi târgoviºteni).

Ruinele Târgoviºtei

La tot pasul, la tot visul,
la tot gândul - vechi altare...
Se învecineazã plânsul cu
ruina-ntãritoare.
Piatrã-n piatrã încleºtatã!
ªi-n ruinã-s neclintire.
La chindii în turn se-aratã
nepãtrunsã umbra firii.
Voevozi nu pridideau
sã înþese-n ctitoriri
Þara, unde nu trãiau 
se topeau în fãptuiri.

Târg în pârg... E plinã piatra,
freamãtã din miez rãscoaptã...
Focul ce ne þine vatra
luminos vegheazã-n poartã.
Focul nostru-n vatra noastrã
e luminã de rãscruce 
bate omul în fereastrã,
iar la uºã bate cruce.
Spre luminã-o þin drumeþii,
spre luminã ºi cãldurã.
Dar ruinele cetãþii
mai vãdesc ºi multã urã...
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Cã-n rãscruci un crâng de cruci
îmblânzeau firea nomadã,
ajutându-se cu furci
ºi cu cronici, ºi cu spadã.

S-a mai domolit pustia?...
E nisipul mai domol?...
Þara ºi-a pierdut mãria?
în cetãþi sã fie gol?

Dar nomazi veneau puzderii
de din stepã cu pustie,
încercând virtutea Þãrii
ºi-a cetãþilor mãrie.

Petrescu, Victor; Stan, Mihai. Târgoviºte : ore
astrale ale cetãþii : (analecte). Târgoviºte: Editura
Bibliotheca, 2017, p. 639-640; p. 642.
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IANOª ÞURCANU
(1951)

Poet, prozator, eseist, publicist. Nãscut în comuna Pelenia, Bãlþi, Republica Moldova
pe 26 iulie 1951. ªcoala medie în localitatea natalã. Student la Colegiul de Medicinã din
oraºul Bãlþi (1966-1970), unde face cunoºtinþã cu primele cenacluri literare. în timpul
serviciului militar, în mai multe unitãþi din URSS, îºi aprofundeazã studiile în domeniul
medicinii (1970-1972). Studii la Institutul de Medicinã din Krasnodar. Dupã un concurs
riguros, este angajat la Centrul de pregãtire ºi antrenamente speciale al piloþilor ºi
cosmonauþilor, aflat în oraºul Soci, pe þãrmul Mãrii Negre (1972-1976). Debut publicistic
în revista Moldova. Licenþiat la fãrã frecvenþã în cadrul Institutului de Literaturã Universalã
Maxim Gorki din Moscova. Dupã ani de peregrinãri revine, acasã, la Chiºinãu, unde
începe sã lucreze la Direcþia Culturã a Primãriei (din 1992 pânã la pensionare). Autor
de texte pentru cântece de muzicã uºoarã, popularã ºi cântece pentru copii. Redactor
al revistelor Moment poetic, 2 ore + 3 iezi, Aduceri aminte ºi Litere. Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova,
al Uniunii Scriitorilor din România, al Uniunii Mondiale a Literaþilor (Washington). Este tradus în italianã, englezã, rusã,
francezã, germanã. Debut editorial cu Oglinda stranie (1994), urmat de alte volume: Ploaie la plus infinit (1996), Songuri de
buzunar (2000), Gânduri printre rânduri (2005), Cugetãri de astãzi ºi de ieri (2006), Omul Mãrii (2007), Cea mai frumoasã
varã a iubirii (2010), Armonii ºi distonanþe (2011). In lista premiilor obþinute se înscriu: Premiul Bibliotecii Naþionale (1995)
pentru placheta Oglinda stranie, Premiului Uniunii Scriitoritor (2001) pentru cartea Insula Madagascar, Premiului Bibliotecii
Gh. Asachi (laºi) pentru cartea Bravo, Mieunache (2005), Membru fondator al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni (2005).

Îmi e dor de Târgoviºte

Despre acest oraº poþi sã scrii ºi sã gândeºti doar
poetic...
Îmi e dor de Târgoviºte, Capitala Crizanteme de Aur,
ca de o veche romanþã, când îþi înfãºori în vraja ei sufletul,
nostalgia ºi visurile.
Acest dor m-a purtat cu mulþi ani în urmã (invitaþia
prof. Victor Petrescu!) printre ruinile Curþii Domneºti ºi
pe lângã Tumul Chindia, apoi Mînãstirea Dealu ºi
Catapeteasma Bisericii Domneºti. Anume aici, cât ar
pãrea de straniu, am verificat adevãrul rostit de Goethe
cu privire la frumuseþile plastice vãzute în Italia: Aceste
mari opere au fost fãcute de oameni, dar în acelaºi timp,
ca opere supreme ale naturii, dupã legi naturale ºi
adevãrate. Cuvintele rostite de bãtrânul poet sunt, cred
eu, valabile ºi la definirea acestei bijuterii a neamului
românesc - oraºul Târgoviºte.
Îmi e dor de Târgoviºte ca de o dantelã veche uitatã
de bunica la fund de ladã, ca de zâmbetul cald al
mamei, ca de un vis neîmplinit dintr-o toamnã îndepãrtatã
ºi rece, cu bruma cãzutã peste crinii din grãdinã...
Ani la rând, dar lucrurile acestea le-am aflat prea
târziu, fluviul Târgoviºte a curs prin istoria neamului ca
un ºuvoi natural care ... apare din mâinile lui Dumnezeu
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(Lorca) ºi pentru românul adevãrat - fapt demn de
remarcat - constituie o zestre de bunuri indimentificabile
a culturii ºi spiritului nostru. Putem afirma sus ºi tare
cã Târgoviºte este o instituþie istoricã, culturalã ºi
sentimentalã cu sucursale în toate sufletele româneºti.
În Basarabia acest lucru se simte un pic altfel, e mai
accentuat, e mai sentimental ºi consider cã nimic nu
poate fi mai aproape de spiritul, de felul nostru de a fi,
de a iubi, de a suferi, de a petrece, de a visa, de a gândi
la locurile unde românii s-au strâns animaþi de idealuri
sfinte. Dar pentru toate astea e necesarã o nimica
toatã: sã vezi live capitala voievodalã!
Cum sã nu amintesc de prietenii târgoviºteni,
talentaþi, uimitori, minunaþi ºi inconfundabili, cu dispute
pe teme de literaturã ºi culturã, politicã ºi moralã,
confruntarea de idei, polemicile interminabile, ironia
subtilã, umorul ºi sclipirea de inteligenþã, vinurile bune
(uneori puþine) de la Editura Bibliotheca, nopþile petrecute
cu recitaluri de muzicã ºi poezie sub stele înalte, iar
mai apoi dorul de toate cele enumãrate pe care îl duceam
cu noi la Chiºinãu!
Mi-e dor de Târgoviºte...

Petrescu, Victor; Stan, Mihai. Târgoviºte : ore
astrale ale cetãþii : (analecte). Târgoviºte: Editura
Bibliotheca, 2017, 2017, p. 652-653.
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TINERE CONDEIE

Drumul cãtre necunoscut
Gara poate fi un loc foarte
agitat ºi plin de oameni care se
grãbesc. Dar în dimineaþa
aceasta totul este liniºtit, iar
locul pare a fi adormit. Ascult cu
plãcere ºuieratul trenurilor,
prind, astfel, ºi mai mult curaj
de a mã urca într-unul dintre
ele. Douã vrãbiuþe se bãlãcesc
într-o bãltoacã lãsatã în urmã de
ploaia de asearã, iar în
miºcãrile lor vioaie gãsesc o
mie de motive sã zâmbesc.
Din buzunarul rucsacului
scot carneþelul pentru schiþe
ºi încep sã desenez micuþele
zburãtoare.
Încerc
sã
imortalizez energia celor douã, pentru a-mi
aminti mereu de acest moment gingaº. Miºcând
creionul pe hârtie, continui sã le acord
importanþã vrãbiuþelor, uitându-mã la ele din
când în când pentru a cãuta mai multe detalii.
O datã ce consider desenul destul de bun, pun
creionul la loc în buzunarul ghiozdanului ºi
rãsfoiesc din nou zecile de desene. Vãd schiþa
unei femei hrãnind porumbeii, un copil cu un
cãþeluº în braþe, un bloc cu detalii
impresionante. Acestea sunt pozele mele,
albumul cu amintiri plãcute.
Panoul de lângã mine aratã faptul cã trenul va
pleca în cincisprezece minute, iar inima începe
sã îmi pulseze mai repede ca de obicei. Simt o
adiere de vânt care mã face sã inspir adânc. Gara

începe sã prindã viaþã, iar
mirosul puternic de cafea
pluteºte peste tot în jurul meu.
Îmi fac curaj ºi mã ridic de
pe bancã. Iau rucsacul în spate
apoi mã uit la trenul din faþã. Scot
biletul, analizându-l cu teamã,
cãutând un motiv pentru care sã
nu plec, iar trenul începe sã
ºuiere. Mã dau un pas înapoi,
fiind luatã prin surpindere de
zgomotul provocat, trenul ºuierã
încã o datã ºi cu acesta încep
sã scârþâie roþile pe sine, semn
cã se pregãteºte sã plece.
Inspir adânc ºi uit sã mai
expir, strãduindu-mã sã îmi dau
seama ce îmi doresc. Aud un al treilea ºuierat
apoi mã urc grãbitã în vagon. Pentru prima datã
în optsprezece ani, m-am urcat într-unul dintre
trenurile pe care le urmãream zilnic cum plecau.
***
Mã uit atentã pe bilet, încercând sã fiu sigurã
de numãrul scaunului meu. Repet în minte
numãrul 54 ºi îl caut cu privirea. Devin neliniºtitã
din cauza situaþiei noi în care mã aflu, dar reuºesc
sã-mi menþin bãtãile inimii constante. Îmi pãstrez
echilibrul destul de greu din cauza trenului în
miºcare. Din când în când mã clatin, sprijinindumã de scaunele din jurul meu, dorindu-mi sã ajung
mai repede la locul meu.

49

CURIER  Revistã de culturã si bibliologie
 Nr. 2(52), 2020
,
Continui drumul cu paºi nesiguri ºi rãsuflu
când gãsesc plãcutã gravatã cu numãrul 54.
Zâmbesc încântatã când vãd cã locul meu este
chiar cel de la geam. Un loc perfect pentru o
primã cãlãtorie, de unde pot observa lumea din
prisma trenului. Optsprezece ani am privit
vrãjitã cum trenurile plecau din garã. Iar acum
îmi doresc sã nu pierd nicio secundã, încerc
sã reþin fiecare detaliu. Sã-mi întipãresc drumul
în minte la fel de bine cum mi se întipãreºte în
suflet. Neliniºtea din interiorul meu îmi lasã un
gol în stomac ºi-mi împreunez mâinile pentru a
le opri din tremurat. Deºi sunt cuprinsã de fricã,
mã simt bine, fericitã.
Las în urmã amintirile centrului de plasament
în care am crescut ºi mã uit pe geam. Plecasem
în sfãrºit de una singurã pe traseul cel mai lung.
Pe bilet scria ca destinaþie Baia Mare, dar era mai
mult de atât. Destinaþia mea era lumea.
Trenul trece în vitezã pe lângã case mici,
câmpuri colorate ºi prin pãduri de un verde plin
de viaþã. Acestea sunt lãsate rapid în urmã, la
fel cã ºi temerile mele. Simt cum bãtãile inimii
încetinesc ºi revin la normal. Scot carnetul pentru
desene ºi încep schiþa vagonului. Mã uit în jur
pentru a nu scapã un detaliu important, chiar
ridicându-mã de pe scaun pentru lucrurile mai
puþin vizibile.
Opreºte în prima garã. De unde mã aflam
pãrea cã nimeni nu coboarã, nimeni nu urcã. Mã
concentrez asupra desenului din nou, ºtergând
nemulþumitã liniile strâmbe. Trenul ºuierã o
singurã datã ºi se pune în miºcare.
Desenul începe sã prindã contur, þinând
ascuns printre linii câteva sentimente
amenstecate. Îl închid, apoi îl pun la loc în ghiozdan
ºi continui sã urmãresc peisajele. Încerc sã mã
obiºnuiesc cu viteza în care lucrurile dispar de
lângã tren, fiind mult mai atentã. De aceea nici nu
observ când locul din faþa mea se ocupã.
***
 Nu cred cã ar trebui sã stai aºa de aproape
de geam.
Mã uit nedumeritã sã aflu cine vorbeºte cu
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mine. Un bãiat cu pãrul negru ºi ciufulit stã în faþa
mea, pe locul care era gol acum câteva minute.
Ochii îi sclipeau cãlduros iar zâmbetul sãu se
întindea pe toatã faþa. Mã priveºte atent. Niciun
cuvânt nu pare potrivit în acest moment. Tot ce pot
face e sã continui sã privesc câmpurile ºi pãdurile.
 Ai putea sã te loveºti la o miºcare mai bruscã
a trenului, continuã bãiatul.
Îndepãrtez capul de geam, apoi îmi îndrept
spatele. Mã uit mai atent la bãiatul din faþã ºi mi
se pare cã pot vedea în ochii lui propria reflexie.
Sunt cãprui, dar atât de pãtrunzãtori încât rãmân
blocatã timp de câteva secunde. Îmi mut privirea,
deoarece mã face sã mã simt ciudat, nu e ceva
tocmai plãcut.
 Da, ai dreptate, rostesc încet.
 Mã bucur sã aud cã ai glas, dupã prima
încercare chiar am crezut cã voi vorbi singur tot
drumul.
Zâmbesc, dar îi evit privirea, apoi sprijinitã de
spãtar revin la copacii alergând pe lângã noi. Fãrã
sã îmi dau seama, norii, unul câte unul, s-au
adunat deasupra noastrã iar acum lasã picãturile
de ploaie sã cadã calm. Privesc ploaia ºi îmi
doresc sã pot dansa o datã cu ea. Sã-i simt
mângâierile reci dar blânde, sã o las sã mã
liniºteascã. Închid ochii ºi îmi imaginez cum
plantele zâmbesc la atingerea rece a ploii. Un
peisaj atât de inocent ºi de frumos. Atât de sãlbatic
ºi necunoscut.
 La ce iþi zboarã mintea? întrebã tânãrul,
schiþând un zâmbet.
Cum poþi explica în cuvinte o emoþie atât de
mare? Un sentiment atât de intens, dar atât de
copilãresc. Nici dacã i-aº fi spus tot ce simþeam
în detaliu nu m-ar fi înþeles. El nu a crescut într-un
centru de plasament ºi, de aceea, probabil îi par
o ciudatã. Cum adicã nu ai mai fost niciodatã la
munte?. Tuturor li se face milã când au în faþã un
copil orfan. [...]
(fragment din volumul Schiþe de iubire, apãrut
la editura Tritonic în 2018.)
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