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Biblioteca Judeþeanã �I.H. Rãdulescu�
Dâmboviþa se aflã în prezent la un nou început de
drum. Încercãm, prin editarea unui numãr dublu
aferent anului 2012, sã recuperãm timpul pierdut
ºi sã repunem revista Bibliotecii pe fãgaºul ei
normal. În paginile Curierului vom aborda teme
de actualitate din lumea bibliotecilor, vom gãzdui
articolele specialiºtilor în domeniul bibliologic, dar
vom încuraja ºi tinerii bibliotecari, atât din
Biblioteca judeþeanã cât ºi pe cei din rândul
bibliotecarilor din teritoriu.

Având în vedere provocãrile cu care societatea
se confruntã în prezent, prin dezvoltarea tot mai
intensã a noilor tehnologii de informare ºi
comunicaþionale, noi trebuie sã susþinem cu tãrie
rolul primordial pe care îl joacã în acest context
bibliotecile ºi bibliotecarii. Din pãcate, se
vehiculeazã tot mai des în ultimul timp ideea cã
rolul acestei instituþii va fi luat în întregime de cãtre
multitudinea de instrumente de cãutare prezente
în mediul Internet ºi cã rolul bibliotecarilor s-ar
rezuma doar la a lua ºi a da cartea de pe raft.

În prezent se vorbeºte tot mai des de digitizare,
aceasta devenind un mijloc de supravieþuire, fapt
cu care suntem în totalitate de acord: în format
electronic, documentele nu mai sunt atât de
vulnerabile ca ºi cele tradiþionale, iar �memoria
culturalã� a omenirii are mai multe ºanse de
supravieþuire în acest context. Însã trebuie înþeles
cã procesul de digitizare va dura destul de mult
timp, fiind scump ºi complicat, ºi cã tehnologiile
moderne trebuie integrate sistemului biblioteco-
nomic ºi nu trebuie împinse la extrem, în sensul
cã bibliotecarul nu-ºi mai gãseºte locul în aceastã
lume. Trebuie, de asemenea înþeles, cã munca
lui implicã îndrumarea ºi educarea utilizatorilor cu
privire la modul de a gãsi informaþiile, indiferent
dacã acestea sunt în format tradiþional sau digital.
Atunci când aceastã lipsã de înþelegere se
combinã ºi cu lipsa resurselor bugetare, vom
asista din ce în ce mai neputincioºi la amploarea
unui fenomen, care în final va conduce la o
dezarmare intelectualã greu de stãvilit.

Apariþia dispozitivelor portabile de citire a
condus la vehicularea altor idei legate de sfârºitul
cãrþii sau al bibliotecilor. Astfel, nu trebuie vãzut
acest aspect ca o ameninþare asupra cãrþii tipãrite
deoarece, dupã cum afirmã din ce în ce mai multã
lume, lectura digitalã poate merge braþ la braþ cu
lectura clasicã, plãcerea lecturii unei cãrþi fizice
în fotoliu, seara, putând coexista cu cea a citirii
unui ebook pe IPod. Cartea portabilã a devenit un
trend la momentul prezent, însã este puþin probabil
cã va înlocui definitiv cartea clasicã. ªi avem
exemplul presei scrise care a supravieþuit radio-
ului (în istoria presei scrise se ºtie ce spaime a
generat când a devenit un concurent serios al
acesteia), la rândul lui radio-ul a supravieþuit
impunerii pe piaþã a televiziunii etc. În aceeaºi
ordine de idei oamenii cãrora le place sã citeascã
cãrþi pe suport tradiþional vor continua sã facã
acest lucru în continuare, indiferent de noile
dezvoltãri tehnologice.

Totuºi, trebuie sã fim conºtienþi cã bibliotecile,
în contextul actual, au depãºit imaginea unor temple
sacre, în care accesul la cunoaºtere era pedepsit
cu moartea (Umberto Eco, Numele trandafirului),
devenind instituþii în continuã prefacere, nevoite sã
excludã anacronismul ºi sã adopte metode ºi
modele noi de acces la informaþie.

Ca ºi o concluzie, societatea nu este pregãtitã
sã renunþe la bibliotecã, ºi, probabil, nu va fi
vreodatã. Bibliotecile se pot adapta la schimbãrile
sociale ºi tehnologice, dar acestea nu pot fi
înlocuite, iar bibliotecarii vor fi întotdeauna
profesioniºtii cei mai potriviþi pentru a ghida
utilizatorii în noianul de informaþii on line sau pe
suport tradiþional. În loc de a considera bibliotecile
ca fiind structuri depãºite, ar trebui suplimentatã
finanþarea acestora care ar conduce la o mai bunã
conducere atât în ceea ce priveºte perfecþionarea
personalului, dar ºi implementarea tehnologiilor
din ce în ce mai revoluþionare.

Conf. univ. dr. Agnes Erich
Director Biblioteca Judeþeanã �I.H. Rãdulescu� Dâmboviþa

Pledoarie pentru un nou început
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Dupã pierderea înaltei posturi de capitalã a ÞãriiRomâneºti la începutul secolului XVIII, Târgoviºtea,
e drept, intrã într-un con de umbrã. Faptul a produs
deplângerile � se produc ele ºi astãzi � ale unor numeilustre ale culturii româneºti de-a lungul secolelor
XIX ºi XX, oraºul fiind eternizat în paginile istoriei
culturii româneºti prin imaginea romanticanacreonticã a �ruinurilor�, aºa cum ni le-a proiectat
cu o sfâºiere sufleteascã, regretându-i �gloria
strãbunã�, Vasile Cârlova, Ion Heliade-Rãdulescuºi Grigore Alexandrescu, dar ºi un netârgoviºtean,
Nicolae Bãlcescu. ªi le-au cãlcat pe urme ºi alþii.

Dar Târgoviºtea chiar scãpãtase într-adevãrîncât sã-ºi fi pierdut orice importanþã? Oraº, de bunã
seamã, care pânã atunci jucase un rol princiar ºi în
istoria politicã, ºi în istoria culturalã, ºi a geospaþiuluiromânesc, dar ºi a celui european. Fie sã amintim
momentul fast din deceniile de debut ale secolului
XVI, când, prin întâia imprimare tipograficã a uneicãrþi la Târgoviºte, în Mãnãstirea Dealu, la 1508, ºi
a �Învãþãturilor lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu
Teodosie� (1518-1521), s-a afirmat Renaºterearomâneascã. Eveniment care, dacã a stârnit, o
vreme, zâmbetele de ironicã îndoialã ale unor
pudibonde spirite academice, acum este luat seriosîn seamã. ªi ne facem un titlu de satisfacþie din a fi
relevat ferm aceasta realitate istoric culturalã.

Este adevãrat cã, dupã domnia încheiatã tragica lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714),
Târgoviºtea era privitã cu teamã de Înalta Poartã ca
un bastion al rezistenþei româneºti, preferând ocapitalã mai lesne de supravegheat dinspre Dunãre,
ºi rapid de cucerit în caz cã vreun voievod rebel s-ar
opune imperiului Semilunei.Aºa stând lucrurile, Târgoviºtea se provincializeazã,
dar îºi va pãstra statutul de capitalã de judeþ voievodal
prin condiþia sa istoricã, ceea ce va fi fost, doar în micãmãsurã, o alinare a orgoliului rãnit al târgoviºtenilor, cât
ºi o eludare a cãderii totale în anonimat. A fost o salvare
administrativ politicã. Atât. ªi totuºi�Exact, ºi totuºi în ultimele decenii ale �secolului
luminilor� � al XVIII-lea �, cartezian ºi iluminist, ºi

Târgoviºtea � la confluenþa secolelor
�Luminilor� ºi �Naþiunilor�

(Eseu despre o Renaºtere româneascã modernã în spirit)

generator, spre finalul sãu, de o explozie eliberatoaresocial, burghezã ºi democraticã, iacobinã ºi
napoleoneanã, ºi am numit Revoluþia francezã,
Târgoviºtea este un oraº care nu-ºi uitã trecutul, adâncîncrustat, aºa cum este ºi astãzi, în conºtiinþa ºi mândria
istoricã a locuitorilor sãi. Cãci, ºi atunci, ca ºi acum,
nu era/este vorba de un desuet �patriotism local�, cide conºtientizarea faptului cã destinul Târgoviºtei se
identifica organic cu al românilor pe durata a trei
veacuri ºi jumãtate, ºi cã a fãcut istorie naþionalã.ªi pentru o frânturã de vreme, Târgoviºtea se
rãzvrãteºte împotriva fanariotismului, orãºenii
contestând o hotãrâre a domnitorului Alexandru ªuþuprin care moºia urbei (ceea ce astãzi ar fi �domeniul
public�), este datã de zestre fiicei sale Catinca, ºi
împotrivirea ia forma unei alungãri violente adregãtorilor domneºti veniþi sã punã în aplicare
hrisovul domnesc, ºi, fermi pe poziþie, îºi trimit la palat
delegaþii cu o jalbã susþinutã de vociferãri justiþiare.De aici ºi celebra sintagmã �gurã de Târgoviºte�. ªi
se ºtie acum cã, în Þara Româneascã, aceasta a
fost o primã revoltã socialã ºi cã ecourile Revoluþieifranceze reverberaserã în fosta capitalã voievodalã.

Însã, Târgoviºtea, tot în acea epocã, la
rãscrucea secolelor XVIII ºi XIX, gãzduieºte uneveniment de naturã iluministã: debutul în spaþiul
românesc a �teatrului în aer liber� cu piesa �Extremele
se ating� a lui Theohari Glãdescu, jucatã de trupafranco-valahã patronatã de Nicolae Gretchi. Este
epoca în care, probabil, Târgoviºtea a fost vizitatã
de �eroul de la Misolonghi�, rebelul lord poet GeorgeGordon Byron, atras de faima istoricã a oraºului.
Faimã care mai dãinuia � dãinuieºte ºi astãzi în
mentalul colectiv afectiv istoric nu numai altârgoviºtenilor, ci ºi al tuturor românilor � la un veac
de la pierderea statusului de capitalã, atâta vreme
cât oraºul stârnea interesul de a fi vãzut pe viu decãrturari strãini precum Dionisie Fotino, istoric
mãrturisitor întru Târgoviºte, Mitilineu, profesor la
ºcoala particularã de la Mãnãstirea Stelea, RigasValestinlis, diplomat ºi secretar al domnitorului
Nicolae Mavrogheni, de scriitorii Stanislas Bellanger

INTERFERENÞE CULTURALE
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(Franþa), Jerome Spinder (german), compozitorulitalian H. Costa, cãlãtorul ºi memorialistul britanic
Wilkinson. Iar binecunoscutul artist plastic parizian
Michel Bonquet ne va fi lãsat o memoriabilã picturãa �ruinurilor� Curþii Domneºti de la Târgoviºte.

Fosta capitalã voievodalã nu decãzuse, deci, era
� sau mai corect spus, îºi adjudecase � un reper
eroic, un mit istoric necesar într-o perioadã de tranziþie
dramaticã a Þãrilor Româneºti, cum sunt de vreo trei
secole încoace toate tranziþiile pe meleagul mioriticde la obrocizantul regim turco-fanariot la modernitatea
capitalistã. ªi cum � reiterez punctul de vedere de
mai înainte � Târgoviºtea se identifica în conºtiinþaistoricã a românilor cu ideea de patrie, de rezistenþã
naþionalã, de renaºtere voievodalã, a fost firesc, aº
îndrãzni sã zic imanent, ca dintre zidurile sale decetate sã se nascã � moral ºi justiþiar � Renaºterea
modernã a românilor. ªi aºa cum cu trei veacuri mai
devreme corifeii primei Renaºteri au fost voievoziiRadu cel Mare ºi Neagoe Basarab, ºi cãrturarii
tipografi Macarie, Liubavici ºi Coresi ot Târgoviºte,
acum, în primele decenii ale secolului XIX, corifeiicelei de-a doua Renaºtere au fost Ion Heliade-
Rãdulescu, Vasile Cârlova ºi Grigore Alexandrescu.
Toþi trei, fii ai Târgoviºtei, crescuþi în cultul �glorieistrãbune� a cetãþii, la anii afirmãrii lor creatoare, care
au coincis cu frãmântãrile revoluþionare paºoptiste,
au gãsit în trecutul voievodal al fostei capitale a ÞãriiRomâneºti reperul eroic ºi mitul istoric necesar
Renaºterii moderne a spaþiului românesc. O
Renaºtere, ºi politicã, ºi culturalã, Târgoviºtea, prin
actul creator al acestui triumvirat, revoluþionând în
evoluþia sa limba românã. De exemplu: �O, ziduri
întristate! O, monument slãvit! / În ce mãrime naltã
ºi voi aþi strãlucit, / Pe când un soare dulce ºi mult
mai fericit / Îºi revãrsa lumina p-acest pãmânt robit!
// [�] Dar încã, ziduri triste, aveþi un ce plãcut, /
Când ochiul vã priveºte în liniºtit minut: / De milã îl
pãtrundeþi, de gânduri îl uimiþi. / Voi încã în fiinþã
drept pildã ne slujiþi // [�] Deci primiþi, ruinuri, cât voi
vedea pãmânt, / Sã viu spre mângâiere, sã plâng
pe-acest mormânt, / Unde tiranul încã un pas n-a
cutezat, / Cãci la vederea voastrã se simte
spãimântat� (Vasile Cârlova � �Ruinurile
Târgoviºtei�); �Aici îmi stau în faþã eroii Rumunâiei /
Din Câmpulung, din Argeº, din Iaº, din Bucureºti, /
De la Traian ºi Negru, martiri ai vitejiei, / Pânã la
împilarea trufiei strãmoºeºti // [�] O, ziduri!
Rãmãºâþã din slava strãmoºeascã! / O, turn! De
unde ochiul de mii de ori vãzu / Biruinþa sã zboare
p-oºtirea rumâneascã, / În muta voastrã ºoaptã câte-mi
vorbiþi acu!� (Ion Heliade-Rãduelscu � �O noapte peruinele Târgoviºtei�); �Tot e tãcut ºi jalnic: însã aºa
cum eºti / Singurã porþi povara mãririi româneºti, /
Târgoviºte cãzutã! Poetul întristat / Colore variate
în sânu-þi a aflat, / Rãzboinicul modeluri; ºi, dac-am

asculta / Ceea ce în favoru-þi reclamã slava ta, / A
vitejilor umbrã d-am ºti sã o cinstim, / Vrednici de
libertate noi am putea sã fim� (Grigore Alexandrescu
� �Trecutul. La mãnãstirea Dealului�).Sunt � fie ºi aceste fragmente de poeme �
mãrturiile unei strãlucite paradigme patriotice dintr-o
vreme de afirmare naþionalã într-un �secol alnaþiunilor�, ºi de tranziþie româneascã de la fãrâmiþare
teritorial politicã la unitate statalã, de la relaþiile
economice feudale la relaþiile de modernitatecapitalistã. În fond, un risorgimento românesc. ªi care
poate fi un îndemn ºi, totodatã, semnal de alarmã
pentru demolatorii de astãzi ai sentimentului patriotic.Iar triumvirii târgoviºteni ai Renaºterii moderne
româneºti în spirit, iatã cum au fost surprinºi/portretizaþi
într-o eternizare/validare criticã a operei lor reînvietoarede neam de Eminescu în inubliabilul poem �Epigonii�:
�Vãd poeþi ce-au scris o limbã, ca un fagure de miere�,
printre care �Eliad zidea din visuri ºi din basme seculare
/ Delta biblicelor sînte, profeþiile amare / Adevãr scãldat
în mite, sfinx pãtrunsã de-nþeles [�] ªi vegheazã-o
stîncã arsã dintre nouri de eres�, pe când �L-ale þãrii
flamuri negre Cârlova oºtirea cheamã, / În prezent
vrãjeºte umbre dintr-al secolilor plan/; ªi ca Byron, treaz
de vîntul cel sãlbatic al durerii; / Palid stinge �
Alexandrescu sînta candel-a sperãrii, / Descifrând
eternitatea din ruina unui an�.

Eminescu, un profund hermeneut al �mersuluiistoriei� la români, dar ºi un genial ucenic ce s-a
împãrtãºit din acea �limbã, ca un fagure de miere�,
pe care cel mai curat ºi în sens modernizator aufãcut-o sã curgã la urdiniºul culturii ºi civilizaþiei
noastre naþionale triumvirii literatori târgoviºteni, de
fapt, în celebrul sãu poem � vituperator la adresaepigonilor nevrednici �, le conferã triumful în
Panteonul de ctitori, cu staturã de cariatide
indestructibile, al neamului românesc. Triumful de afi arhitecturizat/construit a doua Renaºtere
româneascã, modernã în spirit, purtând în esenþa ei
codul istoric ºi renãscãtor al Târgoviºtei.
BIBLIOGRAFIEAlexandrescu, Grigore. Poezii ºi prozã, Editura Litera,Chiºinãu, 1998Cãlinescu, G. Istoria literaturii române de la origini pânã

în prezent, ed. a II-a, Editura Minerva, Bucureºti,1982.Cârlova, Vasile. Ruinurile Târgoviºtei, Editura ScrisulRomânesc, Craiova, 1975.Coandã, George. Istoria Târgoviºtei. Cronologie
enciclopedicã, ed. a II-a, Editura Bibliotheca,Târgoviºte, 2007.Heliade-Rãdulescu, Ion. Poezii. Prozã, Editura Cartex
2000, Bucureºti, 2006.

Dr. George Coandã
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Cunoaºterea lui Dumnezeu prin logica
naturii, a derulãrii vieþii umane ºi a Sfintelor
Scripturi, constituie calea afirmativã a
cunoaºterii noastre despre El. Însã, în evoluþia
acestei cunoaºteri se evidenþiazã mereu
conºtiinþa cã Dumnezeu depãºeºte ceea ce
poate fi înfãþiºat din El în cuvinte ºi concepte.
Imaginea lui Dumnezeu este oferitã de El prin
actele Sale de manifestare în toatã creaþia ºi
prin venirea Sa în Istoria lumii, prin Întruparea
Fiului Sãu.

Literatura patristicã considerã cã noi nu
putem cunoaºte ce este Dumnezeu, ci doar
cã El existã, pentru cã El S-a relevat, în istoria
umanitãþii, ca Tatã, Fiu ºi Duh Sfânt.
Dumnezeu este Treime, iar aceastã realitate
nu poate fi explicatã din nici un principiu, nici
nu poate fi explicatã prin vreo raþiune suficientã,
pentru cã nu existã principii ºi nici cauze
anterioare Treimii.

Existenþa din eternitate a lui Dumnezeu
trebuie sã fie din eternitate plenitudine, mai mult
chiar, plenitudine în formã actualizatã. De ce?
Pentru cã oricât de mult ne-am îndrepta cu
gândul spre veºnicie, de când este oferitã
existenþa, nu putem ajunge la starea iniþialã.
Veºnicul nu este subordonat temporalului.
Temporalitatea ºi miºcarea din cursul ei are
un început diferit în fiinþã de ceea ce este din
totdeauna.

Filosofii din antichitate, în special cei de
limbã greacã, nu au putut fi consecvenþi,
deoarece nu au cunoscut caracterul personal
al lui Dumnezeu. Pentru panteismul filosofiei
eline nu poate exista cu adevãrat un
Dumnezeu Bun. Din acceptarea ºi
recunoaºterea cã Dumnezeu este Bun,
aceasta ar fi trebuit sã coincidã cã El este

Mãreþia ºi bunãtatea lui Dumnezeu
în faþa fãpturii umane în suferinþã

Treime, cã este o permanentã comuniune între
Persoane, Treime atât de unitã prin
desãvârºirea unirii, încât Dumnezeu sã fie în
acelaºi timp Unul.

Cunoaºterea lui Dumnezeu este posibilã
numai într-atât cât Acesta Se reveleazã pe Sine,
ca Treime imanentã, astfel încât transcendentul
acþioneazã la nivelul imanentului. Totodatã
Treimea �iconomicã�, revelatã în lucrarea lui
Dumnezeu din lume reprezintã, cu adevãrat,
incomprehensibilul ºi paradoxalul, aceasta fiind
mereu transcendentã ºi imanentã.

Cunoaºterea, aflarea ºi înþelegerea lui
Dumnezeu este deosebit de nuanþatã în
gândirea patristicã, târzie, de limbã greacã,
unde atinge un punct de apogeu, dupã cum
recunoºtea Pãrintele Dumitru Stãniloae:
�Dumnezeu este Unul, fãrã început, necuprins,
având toatã puterea de a exista. El exclude
pe «când» ºi «cum», întrucât este cu totul
inaccesibil ºi nu poate fi cuprins de nici una
dintre fãpturi, prin vreo descoperire fiinþialã a
Sa. Dumnezeu nu este în ºi pentru Sine însuºi
(cât ne este cu putinþã sã ºtim) nici început,
nici mijloc, nici sfârºit, nici altceva din cele ce
sunt cugetate în chip natural ca existând dupã
El. Cãci este nedeterminat, nemiºcat ºi infinit,
ca Cel ce este infinit mai presus de toatã fiinþa,
puterea ºi lucrarea (realizarea). Dumnezeu nu
este fiinþã, în sens de fiinþã pur ºi simplu, sau
de fiinþã determinatã în oarecare fel, ca sã fie
ºi principiu (început, izvor), nici putere, în sens
de putere pur ºi simplu, sau de putere în oricare
fel determinatã, ca sã fie ºi mijloc, nici lucrare
(realizare), în sens de lucrare pur ºi simplu,
sau de lucrare în oarecare fel determinatã, ca
sã fie sfârºit al miºcãrii fiinþiale, gânditã ca
existând mai înainte ca virtualitate. Ci este



6

Curier � Revistã de culturã ºi bibliologie
entitate de viaþã fãcãtoare ºi suprafiinþialã; ºi
temelie de putere fãcãtoare ºi mai presus de
toatã puterea; ºi aptitudine lucrãtoare ºi fãrã
de sfârºit; scurt vorbind, este entitate fãcãtoare
a toatã fiinþa� (Maxim Mãrturisitorul, Capete
teologice, Suta întâia, 1-2, 4, în «Filocalia
româneascã», vol. II, p.124-125).

Pe terenul platonismului, în secolul al IV-lea,
se construieºte prin Fericitul Augustin o filosofie
al cãrei sens poartã, parcã, pecetea nostalgiilor
originilor. Spunem aceasta pentru cã Fericitul
Augustin îºi denumeºte demersul speculativ
�iubire de înþelepciune�. Însã diferenþa rezidã
în faptul cã este vorba despre o filosofie
creºtinã în care, prin înþelepciune, se înþelege
cunoaºterea lui Dumnezeu ca Verb Întrupat.

În conceptul obiectului acestei filosofii vom
încerca sã aflãm în ce sens sunt folosite
conceptele de iubire ºi rãu. Chiar dacã sursele
în tratarea problemelor sunt douã (Confesiuni,
cartea VII, X, ºi Solilocvii) totuºi temele
generale ale operei augustiniene se regãsesc
la nivelul pãrþii în aceeaºi mãsurã ca ºi la nivelul
întregului. Astfel, cãutãrile predilecte sunt
îndreptate spre fericire, existenþa lui Dumnezeu
þine de cunoaºterea de sine. Ele se aflã într-o
consangvinitate perfectã.1 Bunãoarã, fericirea
nu poate fi atinsã decât prin adevãr, deci fiind
în posesia cunoaºterii, iar cunoaºterea se
realizeazã prin intermediul lui Dumnezeu care
lumineazã El însuºi adevãrurile sale. Se poate
conchide cã orice adevãr poate servi la
demonstrarea existenþei lui Dumnezeu.

În cadrul temelor generale, problemele pe
care le vom analiza ºi cerceta sunt articulaþii
ale acestora. Ele þin de itinerariul sufletului în
Dumnezeu pentru cã sunt dublate în cele
douã opuscule de tensiunea drumului de
ascensiune divin.

Sensurile iubirii se relevã în special în
Solilocvii pe parcursul unei testãri a modului
de cunoaºtere a lui Dumnezeu. Iubirea este
sinergicã problemei cunoaºterii în filosofia
augustinianã. Întrucât Solilocviile reprezintã o
operã scrisã imediat dupã convertire, ea
conservã aspectul de speculaþie filosoficã
(argumentaþie dialecticã) ºi drept urmare în

sensul iubirii se va recunoaºte o infuzie de
accente platonice.

Dupã eliminarea succesivã a cãii senzuale
ca insuficientã, având drept argument faptul
cã simþurile sunt înºelãtoare2, apoi a tradiþiei �
motivul fiind urmãtorul: dacã Platon ºi Plotin
au afirmat cã îl cunosc pe Dumnezeu ºi
afirmaþia ar fi adevãratã, totuºi existã o
distincþie fundamentalã între a fi adevãratã o
afirmaþie ºi faptul de a-L fi cunoscut
într-adevãr3 � se ajunge în final la concluzia
cã înþelegerea lui Dumnezeu þine de inteligibil
dar nu în acelaºi fel în care se deþine o ºtiinþã
despre lume sau sferã. Argumentul în acest
sens se deruleazã pornind de la premiza cã
dacã ar fi acelaºi tip de ºtiinþã atunci s-ar putea
ajunge la o fericire asemãnãtoare cu aceea
determinatã de cunoaºterea lui Dumnezeu iar
în realitate acest lucru nu se întâmplã. Prin
urmare tipul de cunoaºtere inteligibilã nu este
suficient. Pentru cunoaºterea totalã este
nevoie de o facultate a sufletului pe care acesta
nu o are iar dobândirea sa presupune
stãpânirea unor virtuþi teologale ca în modelul
platonician.4 Iubirea reprezintã o astfel de
virtute teologalã cu dublu aspect, moral ºi
gnoseologic. Alãturi de credinþã � însemnând
recunoaºterea eliberãrii de concupiscenþã
pentru a parveni la o stare de sãnãtate5 � ºi
speranþã, iubirea reduce distanþa dintre om ºi
Dumnezeu. Prin ea cineva doreºte sã vadã ºi
sã se bucure de ceea ce vede la nesfârºit.6
Iubirea rãmâne ºi dupã aceastã viaþã, întrucât
prin ea sufletul stãruie în Dumnezeu.7

Existã aºadar un itinerariu ce þine de logica
sufletului ºi un altul ce þine de logica inimii �
iubire. Ea împlineºte traseul prin capacitatea
de a fixa traseul sufletului raþional în
contemplarea lui Dumnezeu, prin cufundare
în preafericita viziune.8 Prin virtuþile sale
reformatoare iubirea este o forþã
transformatoare ce þine o tendinþã naturalã
cãtre bine. �Rezultã deci cã nici un suflet nu
se însãnãtoºeºte fãrã acestea trei � n.n.,
iubire, credinþã, speranþã � pentru ca apoi sã
poatã sã-L vadã pe Dumnezeul sãu, adicã
sã-L înþeleagã�.9
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Iubirea este veriga cea mai eficientã pentru

aflarea adevãrului. Aceastã paradigmã creºtinã
a iubirii se coleazã evident pe sursa sa de
inspiraþie ºi anume doctrina platonicã a erosului
în care, în mod similar, iubirea tindea sã
acopere o lipsã � în cazul augustinian lipsa de
concupiscenþã � ºi exprima dorinþa de
cunoaºtere în raport cu ideile.

La Fericitul Augustin semantica iubirii nu
este balansatã cãtre senzualitate pentru cã
ceea ce trebuie iubit este sufletul raþional ºi nu
cele trupeºti. În plus, sufletul raþional nu este
iubit în sine ci pentru înþelepciune ºi adevãr:
�Eu cred cã am dovedit cu prisosinþã cã nu
iubesc nimic altceva decât înþelepciunea
întrucât tot ceea ce nu e iubit pentru al însuºi
nu este iubit. Ori eu iubesc înþelepciunea numai
pentru ea însãºi�.10

Aºadar, în ultimã instanþã, iubirea este
dorinþa intensã de înþelepciune. Dragostea
este un demers prin care se doreºte anularea
unei lipse, completarea unui loc vacant prin
intermediul remediilor Doctorului intim a cãrui
luminã proiecteazã ulterior claritatea în
mintea noastrã pentru predarea completã a
ºtiinþei.

Aceastã trecere se face însã treptat,
asemeni trecerii de la întuneric la luminã, dat
fiind faptul cã ºtiinþa adevãratã este intensã ºi
poate orbi antrenând o reconversie cãtre
întuneric. �Fiindcã lor trebuie sã li se arate mai
mult decât cele care nu prin sine strãlucesc, ci
pot fi vãzute numai graþie luminii, ca de pildã
îmbrãcãmintea, peretele ori altceva de soiul
acestora. Apoi sã li se arate ceva care
strãluceºte mai viu, dar nu prin sine ci tot
printr-o luminã din afarã, cum este cazul aurului,
argintului ºi altora asemãnãtoare, care totuºi
nu emit raze în aºa mãsurã încât sã vateme
ochii. Abia apoi ar trebui sã li se arate în mod
treptat focul terestru ºi la urmã de tot stelele,
luna, strãlucirea zorilor ºi scânteierea cerului
gata sã se crape de ziuã. În funcþie de aceste
trepte va reuºi fiecare sã vadã soarele, fie mai
curând, fie mai târziu, fie prin întregul sãu ciclu,
fie prin intermediul celor care sunt
neînsemnate, obiºnuindu-se fiecare sã-l

priveascã fãrã teamã, cu o plãcere tot mai
mare ºi în funcþie de tãria fiecãruia�.11

Fãrã dorinþa intensã a eliminãrii lipsei
cunoaºterii raþiunea riscã sã-ºi asume condiþia
incompletitudinii, oricare ar fi drumul pentru
care ar opta pentru eludarea pericolului. Cu alte
cuvinte, orice demers ar fi inutil fãrã prezenþa
în premize a iubirii.

Am amintit repetat de o insuficienþã în omul
interior, de o imperfecþiune care are nevoie de
un drum special pentru a fi aneantizatã.
Aceastã imperfecþiune este rãul. Care este
originea ºi natura sa, rolul sãu în cunoaºtere,
de unde vine necesitatea existenþei sale, sunt
întrebãri care pot fi unificate într-un singur con-
cept � problema rãului.

Problema rãului l-a preocupat îndelung pe
Fericitul Augustin, dovadã fiind adeziunea sa
timpurie la maniheeni. Dar explicaþiile
maniheiste referitoare la rãu nu-i sunt
suficiente, iar lectura cãrþilor platonice ºi
conversiunea12 îl determinã sã le respingã. Ele
contravin creºtinismului ºi-l pun pe Dumnezeu
în ipostaza de substanþã corporalã cuprinsã
în spaþii infinite13, de instanþã a rãului14. În
concluzie, dupã maniheeni, lumea ar fi un
amestec de bine ºi rãu, iar rãul ar fi materia.

Prin convertire aceste explicaþii devin
inacceptabile. Dumnezeu nu poate fi sursa
rãului, iar argumentele nu înceteazã sã aparã.
Astfel, dacã s-ar accepta cã Dumnezeu ar fi
corporal ºi ar penetra în spaþii, atunci ar rezulta
cã o mai mare parte a pãmântului ar avea o
mai mare parte din El, o alta mai micã, o parte
mai micã (ar reieºi cã elefantul are o parte mai
mare decât vrabia.15 Dar acest lucru este fals
pentru cã Dumnezeu le-a fãcut pe toate bune
în aceeaºi mãsurã.16 Din argumentul contra
maniheenilor se poate conchide cã originea
rãului nu rezidã în Dumnezeu.

În model general originea ºi natura rãului
þin de problema creaþiei ex nihilo.17 Conform
acesteia Dumnezeu este binele suprem dar
creaþia sa este din neant. Rãul a pãtruns o
datã cu cele create care sunt bune în sine dar,
accidental, datã fiind originea lor, au o lipsã
originarã ºi o nevoie de a se împlini.
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Deci rãul este o lipsã a lui a fi,18 iar originea

sa este neantul. În calitate de vid de fiinþã rãul
este o lipsã de bine.19 El este în mod necesar
însoþit de bine, nu poate exista fãrã bine fiindcã
doar ce este bun se corupe, iar dacã n-ar fi
bun nu s-ar putea corupe, în condiþiile în care
se pune ca naturã privativã.20

Rãul în concept larg se înfãþiºeazã în
sensul cãpãtat în cadrul unei tipologii cuprinsã
în scrierile augustiniene, dar nenumitã. Astfel,
Philip Serard preia de la J. Martin o clasificare
triadicã a rãului cu care vom opera ºi noi: rãul
metafizic, fizic ºi moral.

Definiþia genericã a rãului este sinonimã cu
cea a rãului metafizic. Lipsa unui bine
înseamnã corupþia unei perfecþiuni de unde
rezultã o limitare inerentã a lucrurilor create în
comparaþie cu Dumnezeu, pe de o parte, ºi în
comparaþie cu ele însele, pe de altã parte � de
pildã trupul inferior sufletului, animalele
inferioare omului.21

Constituit pe baza unei inferioritãþi
ontologice, rãul metafizic este într-o
dependenþã ontologicã a omului faþã de
Dumnezeu. El poate fi surmontat printr-un
itinerariu al cãrui scop este unirea cu divinul,
itinerariu pe care l-am descris deja mai sus.
Rãul ontologic are drept corespondent în zona
moralei rãul moral. Sursa rãului moral este
voinþa, liberul arbitru,22 iar consecinþele sale,
sunt concupiscenþa în trup,23 curiozitatea de
a ºti orgoliul ºi dragostea de laudã24 în suflet.
Rãul moral este totuna cu pãcatul � a cãrui
introducere anuleazã calificarea lui Dumnezeu
ca Dumnezeu rãu � iar sensul existenþei lui
este justificat prin prisma iubirii divine. Pãcatul
este aºadar spre folosul omului care suferã o
insuficienþã radicalã, nu-ºi este suficient sieºi
nici în ordinea fiinþei ºi nici în cea a cunoaºterii.
Atunci, prin actul liber al voinþei se întoarce
spre Dumnezeu pentru a gãsi adevãrul.

Rãul fizic nu constituie tema predilectã a
Confesiunilor ºi Solilocviilor dar vom decela,
totuºi, natura sa. Este un rãu prezent în naturã,
iar sursa sa o constituie o sumã de cauze
particulare ce nu dãuneazã ci concurã la
ordinea ºi frumuseþea ansamblului.

În model augustinian binele ºi rãul sunt
concepte sinergice. Rãul este diseminat prin
iubire ca antidot cu o eficienþã maximã. În
dinamica cunoaºterii rãul ºi iubirea sunt nuclee
care explicã natura ºi scopul cunoaºterii,
maniera sa itinerantã ºi mai ales conversia ei
din logica unei filosofii necreºtine în cea a unei
filosofii creºtine.

Pentru întreaga lume creºtinã, jertfa
supremã a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
a dat o valenþã supremã binelui care poate fi
dãruit fãpturii umane în istoria sa integralã.
NOTE
1 Etienne Gilson accentueazã cu insistenþã acest fapt,susþinut de altfel de Fericitul Augustin în mod explicit, lanivelul întregii sale opere.2 Fericitul Augustin, Solilocvii, Editura Humanitas, Bucureºti,1993, p. 65.3 Ibidem, p. 67.4 Ibidem, p. 75.5 Ibidem, p. 79.6 Ibidem, p. 81.7 Ibidem, p. 83.8 Ibidem, p.83.9 Ibidem, p.79.10 Ibidem, p. 107.11 Ibidem, p. 109.12 Fericitul Augustin, Mãrturisiri / Confesiuni, EdituraInstitutului Biblic ºi de Misiune a Bisericii OrtodoxeRomâne, Bucureºti, 1985, p.157-158.13 Ibidem, p. 149.14 Ibidem, p. 151.15 Ibidem, p. 150.16 Ibidem, p. 161.17 Deºi explicaþia apariþiei rãului nu este conþinutã în surseleanalizate ea trebuie amintitã deoarece faciliteazã oprivire mai percutantã.18 Sf. Augustin, Solilocvii, p. 43.19 ��toate cele care se stricã sunt lipsite de bine. Iar dacãvor fi lipsite de orice bine, nicidecum nu vor mai exista�.(Confesiuni, p. 161).20 Ibidem, p. 161.21 Ibidem, p. 149.22 Ibidem, p. 151: �ªi îmi încordam atenþia ca sã distingceea ce auzeam, anume cã liberul arbitru al voinþei ecauza pentru care fãceam rãu (...).23 Ibidem, p. 226.
24 Ibidem, p. 237.

Prof. univ. dr. Gheorghe F. Anghelescu
Universitatea �Valahia� din Târgoviºte
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Am ales aceste date în vederea încadrãrii
cercetãrii, deoarece ele sunt semnificative pentru
istoria Bucovinei ºi a României. Prima datã, cea
de 1774, reprezintã momentul terminãrii
tratativelor semnãrii înþelegerii dintre Sublima
Poartã, Imperiul þarist ºi Sfântul Imperiu Roman
de Naþiune Germanã1. Atunci se încheiase pacea
de la Kuciuk-Kainargi (12 iunie 1774). Prin ea,
Imperiul þarist obþinuse o serie de avantaje ºi
posibilitatea de a se extinde asupra stepelor din
nordul Mãrii Negre, pânã la fluviul Bug2. Era o
reîmpãrþire a zonei din sudul Europei. Viena a cerut
ºi a obþinut ca o compensaþie pentru neutralitatea
ei ºi acceptarea ca Sankt-Petersburgul sã
participe la prima împãrþire a Poloniei (1772),
dreptul de a anexa o parte a Moldovei de nord,
Bucovina3.

Al doilea moment ales pentru încadrarea
cercetãrii, anul 17864, reprezintã integrarea
Bucovinei în Galiþia.5 Acest an are o semnificaþie
deosebitã. De atunci, sub o administraþie
subordonatã direct Vienei, Consiliului de Rãzboi al
imperiului, a început deznaþionalizarea populaþiei
româneºti din Bucovina6.

Anexarea unui þinut totdeauna trebuie judecatã
din douã puncte de vedere: argumentele de ordin
istoric ºi situaþia demograficã.

În ceea ce priveºte documentele istorice,
Viena a þinut seama exclusiv de cuvintele regelui
Franþei, Louis XIV (1642-1715), rostite în preajma
încheierii pãcii de la Nimegue (1679): �de aceea
avem juriºti ºi istorici, sã gãseascã argumente
convenabile nouã�. Viena a întreprins o amplã
campanie diplomaticã în vederea justificãrii
cotropirii Moldovei de nord, cãreia i-a ºi dat numele
de Bucovina7. În acest context voi discuta situaþia
populaþiei din Bucovina, imediat dupã anexare. Voi
folosi datele oferite de cele douã recensãminte
sau catagrafii sau izvoade, alcãtuite din ordinul
guvernatorilor militari ai regiunii anexate, generalul
Gabriel Anton baron Splény von Miháldy din anii

Populaþia Bucovinei între anii 1774-1786

1774-1775 ºi generalul Karl baron von Enzenberg
din 1779. Noua regiune anexatã, Bucovina, urma
sã asigure trecerea din Transilvania spre Galiþia
ºi Podolia (unde trãia o populaþie slavã). Cum
aceasta era în apropiere de Rusia, care mediase
preluarea Bucovinei de Austria, era nevoie de
prudenþã pentru blocarea planurilor anexioniste
exprimate de þarina Ecaterina a II-a (1762-1796).
Existenþa unei populaþii româneºti, majoritare în
regiune, punea o stavilã în calea politicii ruseºti.
În acelaºi timp, Viena urmãrea sã ºtie ce impozite
putea lua de la populaþia din Bucovina ºi ce numãr
de soldaþi putea ridica în cazul unui rãzboi8.

Am enunþat motivarea înscrisã în catagrafii,
deoarece predecesorii mei, prof. Ion Nistor9 ºi prof.
Vladimir Trebici10 s-au mulþumit sã releve
aspectul statistic al actelor. Cei care i-au urmat
au rãmas la un nivel care nu i-a depãºit11.
Amintirea unui început de catagrafie ordonatã de
generalul rus P. A. Rumianþev nu reprezintã
neapãrat un progres al cercetãrii, deoarece actul
nu a fost terminat, deci nu se poate aprecia dupã
el populaþia din Bucovina între anii 1772-1773,
177412. Din acte, din motivarea metodei de lucru,
reiese clar cã Sankt-Petersburgul încercase sã
preia el Bucovina, scop în care începuse
investigarea demograficã13.

Unitatea de mãsurã cu care s-a operat în cele
douã catagrafii austriace a fost familia. Deoarece
s-a conchis de cãtre cercetãtorii demografi cã
familia de agricultori sedentari avea în medie 5
membri, s-a folosit pentru multiplicare indicele
numeric de 5.

În fine, catagrafiile au înregistrat, pentru
Bucovina, 290 sate ºi 62 �atenanþe� sau cãtune,
unde locuiau 17.047 familii, adicã 85.235 suflete14.

Familiile erau repartizate dupã starea lor
socialã:

boieri � 22 familii
mazili � 175 familii
rãzeºi � 149 familii
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preoþi de mir � 501 familii
slujbaºi � 285 familii
negustori � 45 familii15
þãrani � 14.992 familii
La acestea se mai adãugau alogeni:
58 familii armeni
526 familii evrei
294 familii þigani16
În �coridor�, termen prin care se înþelege no

man�s land-ul cãtre Moldova17, se gãseau 2.697
familii cu 13.485 suflete, care locuiau în 64 sate
ºi 10 cãtune18. Aceºtia au fost readuºi la Moldova,
repatriaþi, în anul 1776, prin convenþia de la
Balamutca. Dacã se scad aceºtia din total, pentru
Bucovina din anul 1775, rãmân 226 sate cu 52
cãtune, având o populaþie de 14.350 familii cu
71.750 indivizi19.

Dacã se repartizeazã aceastã populaþie, în
mod egal, pe suprafaþa de 10.441 kmp ai
Bucovinei, atunci rezultã cã erau 7 locuitori/kmp.

Familiile de boieri, mazili, de rãzeºi, de preoþi
ortodocºi, de slujbaºi, de negustori rãmase în
Bucovina se cifrau la 978, adicã 4.890 suflete,
restul, pânã la 1177 familii, fiind repatriate Þãrii
Moldovei prin convenþia de la Balamutca. Aceeaºi
situaþie s-a remarcat ºi pentru alogeni � armeni,
evrei, þigani � al cãror numãr a scãzut de la 878
familii, la 800 dupã restituirea cãtre Moldova a
�coridorului�. ªi þãranii agricultori rãmaºi în
Bucovina au cunoscut o reducere a numãrului lor
la 12.572 familii, adicã 62860 persoane, restul de
2420 familii þãrãneºti rãmânând în Moldova.

Trebuie menþionat expres cã limba vorbitã ºi
declaratã de majoritatea acestor locuitori era cea
românã. Recenzorii au precizat cã toate cele 978
de familii de boieri, rãzeºi, preoþi, negustori
vorbesc în limba românã. Lor li se mai adaugã
alte 800 familii de evrei, armeni ºi þigani care
ajungeau la cifra de circa 4.000 de suflete, pentru
care recenzorul a precizat cã ºi aceºtia, deºi nu
erau de originã etnicã românã, foloseau în
conversaþia curentã, zilnicã, limba românã.

În fine, categoria cea mai numeroasã a
populaþiei, a þãranilor, care cuprindea 12.572 familii
însumând 62.860 suflete, vorbea în majoritatea ei
limba românã20. Am afirmat cã o majoritate

vorbea limba românã, deoarece dintre aceºtia
6.000 suflete aparþineau huþanilor (huþulilor), care
vorbeau un dialect rusesc, din Munþii Pocuþiei, de
unde proveneau ei21. În Bucovina ei trãiau în zona
cuprinsã între Munþii Ceremuºului ºi apa Moldovei.
Totodatã, în zona dintre Nistru ºi Prut catagrafia
a înregistrat 18 sate de �pribegi� veniþi din Galiþia
ºi din Podolia. Erau aºezaþi acolo de pe la 176622
ºi însumau 1261 familii, cuprinzând 6.305
suflete.23 Erau ruteni, amestecaþi cu românii. Fac
aceastã afirmaþie deoarece satele amintite în
catagrafie erau vechi vetre româneºti, iar analiza
onomasticã aratã o mixturã a populaþiei. Dacã se
acceptã ipoteza lui Ion Nistor, atunci aceste 6.305
suflete ar reprezenta de fapt o populaþie rutenizatã,
nu ruteanã. În cazul în care se adaugã la aceºti
�ruteni� cei circa 6.000 huþuli din Munþii
Ceremuºului, atunci se ajunge pentru anul 1775,
la 12.305. În cazul în care se admite cã mai trãiau
familii de huþuli ºi ruteni în interiorul satelor
româneºti se poate admite cã aceºtia ajungeau
la maximum 15.000 huþuli ºi ruteni24.

Aceastã cifrã conduce la concluzia cã raportul
între huþul ºi ruteni, pe de o parte ºi români pe de
alta era de 15.000 suflete, la 56.750 suflete25.

Avansez aceste cifre deoarece în capitolul IV
al raportului generalului Gabriel Splény von Miháldy
se aratã cã limba românã era vorbitã de 52.750
oameni, deci de majoritatea covârºitoare a
locuitorilor Bucovinei ocupate26. În aceastã sumã
nu au fost incluse ºi cele 800 familii de alogeni
(cca. 4.000 persoane), cãci acestea declaraserã
cã foloseau ca instrument de comunicare tot limba
românã.

El a fost confirmat de maiorul cartograf
Frederich von Mieg, care a scris, în aceeaºi
perioadã, cã populaþia Bucovinei era formatã din
români (moldoveni) ºi puþini unguri ºi ruteni27.
Alãturi de aceºtia erau emigranþi din Ungaria,
Polonia, din Maramureº, din Transilvania, din
Moldova. Între ei erau ºi þigani28. Însemnat este
cã a fost confirmat de secretarul aulic von
Jenisch29 ºi de boierul moldovean Vasile Balº30
ºi de Ignaz de Luca31.

Prima catagrafie, ordonatã de generalul
Gabriel Splény von Miháldy, nu a fost socotitã
concludentã, deoarece fusese alcãtuitã în grabã,
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în condiþii de rãzboi, când populaþia era în continuã
miºcare, pãrãsindu-ºi locuinþele, unde revenea
târziu. Ca urmare, în anul 1778 s-a decis ca noul
guvernator al Bucovinei, generalul Karl baron von
Enzenberg, sã efectueze un nou recensãmânt.
Rubricile acestuia le urmau pe cele folosite de
generalul Splény von Miháldy: numele capului de
familie, suprafaþa de pãmânt datã în posesie,
pentru lucru, de cãtre proprietar (stat), religia ºi
confesiunea, limba vorbitã, ocupaþia, dacã era
imigrant � de unde a venit. Acest ultim aspect este
important, deoarece imigranþii din Polonia ºi Galiþia
erau scutiþi de dãri pe o perioadã de 3 ani, spre
deosebire de cei din Moldova ºi Transilvania,
obligaþi imediat la plata dãrilor. Recensãmântul,
finalizat în septembrie 1779, în condiþii de pace ºi
de stabilitate a locuitorilor, aratã cã în Bucovina
populaþia sporise cu 9.034 familii, adicã cu 45.175
suflete, deci în total se ridica la circa 116.925
suflete32. Evident, mãrirea numãrului locuitorilor
Bucovinei s-a datorat procesului de emigrare ºi
nu sporului natural.

Izvodul, catagrafia, a pãstrat numele ºi numãrul
emigranþilor veniþi din Transilvania. Cauza emigrãrii
lor a fost cea a gãsirii unor condiþii mai bune de
viaþã în Bucovina. Au fost înregistrate numele lor,
locul de unde au venit, starea familialã, locul unde
s-au aºezat, întinderea de pãmânt primitã de la
proprietar (stat), limba vorbitã, religia ºi confesiunea
cãreia-i aparþineau.

În total erau circa 5.018 emigranþi din
Transilvania în anul 1778, din care 4.587 erau
români ºi 431 secui33.

A fost o catagrafie specialã ºi pentru ruteni.
Actul nu a fost gãsit între cele pãstrate de la
generalul Karl baron von Enzenberg. În schimb,
în raportul generalului von Schroeder, datat 12
iunie 1779, se aratã cã rutenii sosiþi din Galiþia ºi
Polonia în Bucovina erau, pânã în acel moment,
14.114 suflete34.

Bazându-mã pe acest raport, pot scrie cã
populaþia rutenilor a sporit de la 6.305 la 14.114
suflete în 1779, iar a huþulilor de la 6.000 la 7.000
suflete, în aceeaºi perioadã, adicã între anii 1774-
1779. Deci, cele douã neamuri ajungeau în acel
an 1779 la cel mult 21.114 oameni.

Numãrul armenilor, evreilor, þiganilor a sporit ºi

el de la 4.000 la 8.000 suflete în aceeaºi perioadã35.
Dacã se scade numãrul alogenilor din total

rezultã cã în anul 1779 erau în Bucovina 87.111
suflete români36.

Elementul credinþei a fost ºi el folosit drept
criteriu pentru stabilirea numãrului populaþiei.

S-a fãcut referire la un raport al ierarhului
Dosoftei37. Actul nu poate fi luat în seamã,
deoarece nu a fost gãsit, iar ierarhul nu avea
autoritate asupra Bucovinei. Acel act ar trebui
pus în legãturã ºi cu ºtiinþa de carte a preoþilor,
cãci mitropolitul cerea cãrþi numai pentru cei
alfabetizaþi. În fine, dacã prin prisma acelui act
se face o comparaþie între confesiunea
ortodoxã ºi cea greco-catolicã, creatã în Ucraina
la 23 decembrie 1595 datoritã pontifului Clement
VIII, atunci balanþa se înclinã în favoarea primeia,
adicã a confesiunii ortodoxe.

În concluzie, pot afirma cã în primii ani ai
stãpânirii austriace asupra Bucovinei, de la
anexare pânã la integrarea Bucovinei în Galiþia,
populaþia provinciei a fost categoric dominatã de
români. Susþin aceasta pe baza catagrafiilor
întocmite tocmai de autoritãþile militare imperiale
austriace. Ele nu pot fi contrazise de alte acte.
Cum a evoluat componenþa etnicã a populaþiei din
Bucovina pânã în anul 1918, rãmâne un subiect
pentru un alt articol.
NOTE1 Începute în anul 1774, discuþiile diplomatice s-au încheiatla 7 mai 1775, la Istanbul, când a fost încheiat un tratatîntre Sublima Poartã ºi Sf. Imperiu Roman de NaþiuneGermanã, prin care Bucovina de Nord a fost cedatã Vienei(cf. Documente privitoare la istoria românilor culese deEudoxiu de Hurmuzaki, vol. VII, 1750-1818, editor IoanSlavici, Bucureºti, 1885, p. 157-159 � se va cita încontinuare Hurmuzaki); pânã în anul 1786 în acea regiunea fost instituit un regim de ocupaþie ºi administraþie militarãaustriacã, în pofida protestelor vehemente ale Moldoveiºi ale Sublimei Porþi, datã dupã care Bucovina a fostdeclaratã integratã definitiv între posesiunile austriace ºialipitã Galiþiei. Tratatul din anul 1775 avea sã fie completatcu o nouã convenþie explicativã, semnatã la 12 mai 1776la Istanbul, prin care graniþa dintre austriaci ºi otomaniera fixatã pe râul Suceava, pânã la confluenþa acestuiacu Siretul ºi astfel se mai luau încã 30 de localitãþimoldoveneºti (idem..., vol. VII, ed. cit, p. 277).2 Cf. Adrian Tertecel, Tratatul de pace ruso-otoman de la

Kuciuc-Kainarca (1774), în �Revista românã de studiieurasiatice�, an I, nr. 1/2005, p. 173-196; acest articolcuprinde prima traducere integralã în limba românã atratatului de pace de la Kuciuk Kainargi.
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3 Cf. Istoria românilor, vol. VI, Românii între Europa Clasicã

ºi Europa Luminilor (1711-1821), coord. PaulCernovodeanu, Nicolae Edroiu, Bucureºti, 2002, p. 683ºi urm.4 Cf. Alexandrina Cutui, Bucovina � procese istorice ºi
sociale. Situaþia politicã, administrativã ºi religioasã din
Bucovina de la începutul administraþiei galiþiene, în�Glasul Bucovinei�, nr. 1/2011.5 Decretul de alipire a Bucovinei la Galiþia, semnat de IosifII, la 21 noiembrie 1786.6 Cf. Ion Nistor, Românii ºi rutenii în Bucovina. Studiu istoric
ºi statistic, Bucureºti, Viena, Lipsca, 1915, p. 70 ºi urm.;A. Cutui, op. cit., passim.7 Louis Roman, Radu ªtefan Vergatti, Studii de demografie
istoricã româneascã, Bucureºti, 2002, p. 114 ºi urm.;Istoria românilor, vol. VI, ed. cit., p. 683 ºi urm.8 Cf. Gabriel Splény von Miháldy, Descrierea Bucovinei(1775), în Bucovina în primele descrieri geografice,
istorice, economice ºi demografice, ed. de RaduGrigorovici, ediþie bilingvã, traducere din germanã,francezã de Rodica Marchidan ºi Radu Grigorovici,prefaþã de D. Vatamaniuc, Bucureºti, 1998, p. 9 ºi urm.9 Cf. Ion Nistor, Românii ºi rutenii în Bucovina. Studiu istoric
ºi statistic, ed. cit., passim.10 Cf. Vladimir Trebici, Bucovina, Populaþia ºi procesele
demografice (1775-1993), Fundaþia Culturalã Românã,Cluj-Napoca, 1994.11 Emil Ioan Emandi, Louis Roman, Bucovina ºi spaþiul
demografic românesc. Studiu demopolitic ºi statistic (1775-
1940), în �Geopolitica�, Iaºi, I, 1994, p. 391-448.12 Recensãmintele populaþiei Moldovei din anii 1772-1773 ºi
1774, publ. de Dmitri Dmitriev ºi Pavel G., Chiºinãu, 1975,passim; Demir Dragnev, Evoluþia ot na vostocinoi rentî v
karanskoi derevne v poslednei treti XVIII-30li g. XIX v., în
Voprosîi istorii Moldavii XIX-naciala XX v., Chiºinãu, 1989,p. 39-39.13 Ibidem.14 Cf. Ion Nistor, op. cit., p. 70; Gabriel Splény von Miháldy,
op. cit., loc. cit., p. 124.15 Totalul acestor familii din categoriile sociale superioareînsuma 1.177 unitãþi.16 Aceste familii de alogeni însumau 878 unitãþi.17 Am numit coridor acea zonã de margine dintre Bucovinaanexatã de austriaci ºi Þara Moldovei, care a fost luatãde austriaci prin tratatul de la 12 mai 1776, semnat laIstanbul. Atunci Þara Moldovei a mai pierdut 30 delocalitãþi rurale (Hurmuzaki..., vol. VII., ed. cit., p. 277);aceastã ciuntire a teritoriului Moldovei nu a rãmasdefinitivã; ea a fost rectificatã prin tratatul semnat la 2iulie 1776 la Balamutca. Atunci coridorul sau no man�sland-ul, cu populaþia lui, a revenit la Moldova (cf. IonNistor, op. cit., p. 70); punctul de vedere al lui IoanNistor ºi numãrul de localitãþi din coridor au fostrediscutate recent de Constantin Ungureanu, Bucovina
în perioada stãpânirii austriece, 1774-1918: aspecte
etnodemografice ºi confesionale, Civitas, Chiºinãu,2003, p. 22-39.18 Cf. Gabriel Splény von Miháldy, op. cit., loc. cit., p. 120ºi urm.; Ion Nistor, op. cit., p. 70;19 Ibidem.

20 Cf. Daniel Werenka, Topographie der Bukowina zur
Zeit ihrer Erwerbung durch Oesterreich, 1774-1785,Cernãuþi, 1895, p. 127 ºi urm.

21 Cf. Ion Nistor, op. cit., p. 41-42.22 Cf. Johann Polek, Die Vereinigung der Bukowina mit
Galizien im Jahre 1786, în Jahrbuch des BukowinerLandesmuseums, 8, 1900, p. 14.23 Ibidem.24 Cf. I. Nistor, op. cit., p. 71.25 Cifra de 52.750 persoane rezultã din însumareasufletelor de þãrani români (47.860 þãrani românirezultaþi prin scãderea a 15.000 ruteni ºi huþani dintotalul de 62.860 þãrani din Bucovina) ºi a celor de boieri,mazili, rãzeºi, preoþi, slujbaºi etc. (4.890 persoane).26 Cf. J. Polek, op. cit., p. 23 ºi urm.27 Cf. Friedrich von Mieg, Topographische Beschreibung der
Bukowina mit militärischen Anmerkungen über die
Bukowina, publ. de Johann Polek în Jahrbuch desBukowiner Landesmuseums, V, 1897, p. 11.28 �(...) bestehend aus disunierten Wallachen, etwas wenig
Hungarn, Rosniaken, worunter ein grosser Teil
Emigranten aus Polen, der Marmoros und Siebenbürgen
befindlich, zugleichen Ziegeuner (...)�. (Ibidem).29 Cf. Johann Polek, Die Vereinigung der Bukowina mit
Galizien im Jahre 1786, în loc. cit., p. 166 (pentrurelatarea lui Bernhard Freiherr von Jenisch, secretaraulic ºi translator în timpul încheierii tratatului de laBalamutca).30 Idem, p. 79 ºi urm.; a fost înnobilat ca baron al SfântuluiImperiu Roman de Naþiune Germanã ºi desemnat pentruscurt timp guvernator general al Bucovinei (cf. Istoriaromânilor, vol. VI, ed. cit., p. 685).31 Cf. Ignaz de Luca, Geographisches Handbuch von dem
östreichischen Staate: Galicien, und Lodomerien, nebst
der Bucowine, Volumul 5, Ediþia I, Wien, 1791, p. 324.32 Cf. Daniel Werenka, Topographie der Bukowina zur Zeit
ihrer Erwerbung durch Oesterreich, 1774-1785, ed. cit., p.173 ºi urm.; Ion Nistor, op. cit., p. 71 ºi urm.33 Cf. Ion Nistor, op. cit., p. 81 (care utilizeazã arhivele derãzboi vieneze, publicate parþial ºi în româneºte); a sevedea ºi Louis Roman, R. ªt. Vergatti, op. cit., p. 127-131.34 Cf. Geschichtliche Bilder aus der Bukowina zur Zeit der
o¨sterreichischen Milita¨r-Verwaltung: Nach den Quellen
des k. und k. Kriegs-Archivs und des Archivs im k. und k.
Ministerium des Innern und des Unterrichts von (Ferdinand)
Zieglauer (von Blumenthal), Band XII, publ. de F. Kaindl,Czernowitz, 1908, p. 83.35 Cf. Ion Nistor, op. cit., p. 81 ºi urm.; cifra este extrem derelativã, datoritã modului de înregistrare a strãinilor, înspecial a evreilor. În acest sens, v. Louis Roman, R. ªt.Vergatti, op. cit., p. 128.36 Cf. Ion Nistor, op. cit., p. 70, 71, 81 ºi urm.37 Referirile la acest pretins act al lui Dosoftei sunt neclareºi chiar nedovedite. A se vedea în acest sens I. Nistor,
op. cit., p. 82, 84-92.

Prof. univ. dr. Radu ªtefan Vergatti
Universitatea �Valahia� din Târgoviºte
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DEMERS BIBLIOTECAR

În mãsura în care se aplicã unor fenomene
psiho-sociale, supuse schimbãrii, nu toate
modelele ºi teoriile, fie ºi cele devenite �clasice�
îºi pãstreazã integral relevanþa. Fiecare teorie ºi
fiecare model este produsul unor condiþii sociale,
psiho-sociale, culturale, economice ºi politice
determinate, care, în timp, se modificã, generând
atitudini ºi comportamente diferite, iar
mecanismele identificate la un moment dat nu mai
funcþioneazã, sau funcþioneazã altfel.

În cazul �modelului în doi paºi� sau �douã
etape�, transformãrile sunt considerabile. În
primul deceniu al secolului XXI stãrile de lucruri
s-au schimbat. Modelul a fost elaborat într-o epocã
în care încã nici aparatul de radio nu exista în
fiecare familie, cu atât mai puþin televizorul.
Comportamentul comunicaþional de grup era altul,
iar studiile aveau în vedere alt tip de grupuri.
Tineretul ºi adolescenþii nu erau recunoscuþi de
sociologi ca fiind categorii distincte, cu nevoi ºi
comportamente diferenþiate, iar relaþiile la nivelul
grupului familial au suferit ºi ele modificãri.

În lucrarea care conþine formularea sintagmei
�fluxul comunicãrii în doi paºi�, Mecanismul
votului1, autorii constatã, dar acest lucru se
întâmpla în 1944, efectele contactelor personale
asupra oamenilor, decisive pentru opiniile lor ºi
observã cã �ideile migreazã din radio ºi ziare cãtre
liderii de opinie ºi de la aceºtia, ajung la
segmentele mai puþin active politic ale populaþiei�
(p. 201). Lazarsfeld descoperã faptul cã �influenþa
contactelor personale asupra opiniei se explicã,
paradoxal, prin caracterul lor mai degrabã infor-
mal ºi prin lipsa de intenþionalitate în problemele
politice�. În analiza comportamentului alegãtorilor
în raport cu �influenþa personalã� a unui lider din

Liderul ºi comunicarea de grup �
o realitate în schimbare

cadrul grupului, Lazarsfeld introduce ºi sintagma
�rãsplata conformismului� ºi atrage atenþia asupra
faptului cã �de câte ori propaganda exercitatã de
o altã persoanã este perceputã ca o expresie
prevalentã a unui grup, ea are mai multe ºanse
decât mediile formale sã se impunã cu succes,
graþie recompenselor sociale pe care le implicã�
(p. 204). Conformismul asigurã confort sau cel
puþin permite sã se evite un anume disconfort so-
cial, astfel încât alinierea la opiniile dominante ale
grupului intervine în mod obiºnuit ºi neproblematic
în comunicarea politicã (ºi nu doar aceasta). De
altfel, aceastã direcþie, schiþatã de lucrarea
coordonatã de Lazarsfeld, va produce o altã
contribuþie de referinþã, decenii mai târziu, prin nu
mai puþin celebra carte Spirala tãcerii2. Un alt el-
ement care ilustreazã influenþa personalã,
identificat de cercetarea condusã de Lazarsfeld,
este �încrederea într-o sursã familiarã�, majoritatea
oamenilor fiind marcaþi de �judecata ºi estimãrile
apropiaþilor pe care îi respectã�, concluzia finalã
a lucrãrii fiind aceea cã, mai mult decât de mass
media, �oamenii sunt motivaþi de alþi oameni�.

Descoperirea mecanismelor psihologice ac-
tive în cadrul grupurilor mici a reprezentat un punct
de pornire ºi pentru alte studii ulterioare, între care
se înscrie, în 1945, Studiul Decatur3, al cãrui
obiect nu era comunicarea politicã. Se punea
problema influenþei grupului ºi a liderilor în decizii
minore, din viaþa cotidianã, în raport cu mass
media ºi cu publicitatea. Cercetarea a consolidat
înþelegerea influenþei media în douã etape, trecând
prin mijlocirea influenþei personale exercitate în
relaþiile inter-umane. În anii �50 (1952, 1954)
Proiectul Revere, finanþat de forþele aeriene
americane, utilizând motivaþia printr-o
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recompensã materialã, în vederea reþinerii unui
slogan publicitar, difuzat prin fluturaºi, a
demonstrat cã fluxul comunicãrii poate comporta
mai mult de doi paºi (douã trepte) ºi cã el suferã
distorsionãri, chiar în cazul unui mesaj simplu.

Toate aceste cercetãri, chiar ºi cele din anii
�60, analizeazã situaþii în care accesul la mesajele
media nu este încã generalizat, iar indivizii sunt
expuºi fie direct, fie indirect comunicãrii publice.
Lucrurile stau diferit în anii 2000, în privinþa
efectelor televiziunii, iar comunicarea prin Internet,
începând de la vârste din ce în ce mai mici,
genereazã noi efecte ºi determinã schimbãri de
mentalitate ºi comportament.

Un studiu din anul 2007, bazat pe un
chestionar la care au rãspuns 426 de studenþi
din anul I de la mai multe facultãþi din Bucureºti
i lustreazã aceste schimbãri în lumea
româneascã. Subiecþii anchetei, cu vârste
cuprinse între 20 ºi 23 de ani, provin din toate
regiunile istorice ale teritoriului naþional,
preponderent din partea centralã ºi de sud.

Din punct de vedere social, aceºtia sunt
repondenþi reprezentativi pentru categoriile sociale
situate în principal sub nivelul pãturii inferioare a
clasei de mijloc (78%) în aceastã pãturã (16%) ºi
în clasa de mijloc propriu-zisã (6%). Proveniþi din
familii muncitoreºti (în majoritate pãrinþii lor aparþin
primei generaþii urbanizate din familie), de
tehnicieni, ingineri, profesori dar ºi ºomeri sau
persoane pensionate prematur, tinerii au crescut
cu radio ºi televizor în locuinþã ºi peste 85% au
avut calculator sau acces la un calculator înainte
de vârsta de 10 ani. Peste 70% au televizor per-
sonal în camera lor.

Am urmãrit integrarea tinerilor în grup în douã
direcþii: la nivel familial ºi la nivel �social� în cadrul
categoriei de vârstã. Pentru a identifica rolul ºi
efectele �influenþei personale� a unor eventuali lideri
în aceste douã categorii de grupuri am avut în
vedere în primul rând prezenþa sau absenþa unor
persoane capabile sã-i influenþeze sau de a cãror
influenþã repondenþii sunt conºtienþi.

La nivelul grupului familial am luat în calcul ºi
anturajul familiei. Întrebaþi dacã printre prietenii ºi
cunoºtinþele pãrinþilor existã persoane care i-au
influenþat într-un fel oarecare, doar 7% dintre tineri

au declarat cã existã prieteni ai familiei care i-au
impresionat sau cu care au avut comunicare
semnificativã, de naturã sã le modifice o
percepþie, sã le ofere un model sau sã le furnizeze
informaþii relevante. 24% au declarat cã pãrinþii
lor nu au un grup de prieteni, socializarea acestora
rezumându-se la relaþiile de familie.

În condiþiile în care comunicarea de grup a
familiilor de provenienþã este slabã, rezultã cã
informaþia circulã puþin pe acest canal.

În privinþa conþinutului comunicãrii de grup, la
nivelul familial, ancheta a relevat cã subiectele de
conversaþie privesc exclusiv problemele concrete
ale vieþii curente ºi cã politicul, aspectele vieþii
sociale ºi temele culturale sunt absente. Rolul de
lider revine în 73% dintre cazuri mamelor, acestea
fiind mai receptive la nevoile de comunicare ale
repondenþilor, acolo unde nu existã un frate sau o
sorã mai mare. În acest caz, din perspectiva
repondentului, influenþa personalã, sub aspectul
autoritãþii, sub aspect afectiv ºi sub aspect
informaþional revine acestuia.

Cu referire la sursele de informare, majoritatea
covârºitoare a subiecþilor declarã cã obþin
informaþia utilã de pe Internet (72%) ºi din mass
media ºi Internet (89%).

Rezultã cã în România anilor 2000 liderii din
grupul familial, capabili sã exercite o influenþã
personalã sub aspectul informãrii lipsesc. Totuºi,
la întrebarea referitoare la modul în care ar vota
un partid sau un lider politic, 56% dintre repondenþi
recunosc cã se conformeazã în mod
neproblematic opþiunilor exprimate în familie, 14%
ar vota împotriva acestor opþiuni în mod
demonstrativ, pentru a-ºi afirma opoziþia de
principiu faþã de familie, restul declarându-se
neinteresaþi de politicã.

Se impune, în acest context, observaþia cã
circa 95% dintre subiecþi nu au reflectat
niciodatã cu privire la opþiunile politice ale
propriei familii ºi la cele personale, ei declarând
un dezgust nediferenþiat faþã de clasa politicã
ºi nesimþindu-se responsabili sau în mãsurã sã
schimbe ceva prin votul lor. Cu toþii ignorã toate
doctrinele politice trecute ºi actuale ºi tuturor le
lipseºte capacitatea de a face distincþia între
noþiunea de cetãþean ºi aceea de supus,
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precum ºi capacitatea de a explica semnificaþia
sintagmelor �a fi de stânga� sau �a fi de dreapta�.
Absenþa acestor noþiuni indicã lipsa unei
orientãri primite în familie ºi în ºcoalã.

Studiul privind comunicarea de grup ºi rolul/
influenþa liderului a relevat aspecte comple-
mentare. 98% dintre repondenþi au declarat cã
sunt integraþi într-un grup de vârstã iar 16% aparþin
mai multor grupuri.

Ancheta ºi discuþiile pe marginea ei au relevat
cã aceste grupuri se formeazã spontan ºi se
bazeazã pe nevoia de afiliere, fãrã ca repondenþii
sã poatã explica ºi ce afinitate anume îi leagã de
grup. Informale, localizate în faþa blocurilor în care
locuiesc/locuiau repondenþii, grupurile de
adolescenþi ºi tineri numãrã între 3 ºi 12 membri
ºi se reunesc aproape zilnic pentru a socializa
între o orã ºi trei ore. Comunicarea directã este
completatã de comunicarea prin internet, în afara
orelor petrecute împreunã. Rãspunsurile relevã
faptul cã, în 8 situaþii din 10, nu existã lideri, sau
cel puþin subiecþii nu percep pe nimeni ca atare.
Grupurile nu au, aºadar, un centru de autoritate,
o sursã de stabilitate ºi una de informare în
persoana unuia dintre membri. Funcþioneazã deci
�modelul orchestrei� fãrã dirijor.

Sub aspectul comunicãrii efective, ancheta
a relevat existenþa aceloraºi subiecte de
conversaþie/discuþie indiferent dacã grupurile �
toate mixte � sunt dominate numeric de fete sau
de bãieþi. Grupul schimbã informaþii ºi impresii
despre muzica tinerilor, filme, vedete, modã,
dragoste, informaticã, sport ºi automobile.

Ancheta a mai relevat absenþa cvasi-generalã
a sentimentului civic, a sentimentului comunitar
în general ºi a interesului pentru identitatea
personalã, de grup ºi naþionalã. Existã o conºtiinþã
de generaþie, dar ea este mai curând confuzã.

Dacã influenþa personalã ºi rolul liderilor în
grupul familial ºi cel de vârstã apare mult diluatã
în condiþiile accesului generalizat ºi direct la
informaþie, ca ºi în absenþa modelelor morale ºi
intelectuale, influenþa mass-media poate fi uºor
identificatã în mai multe direcþii:

� comoditatea ºi pasivitatea intelectualã;
� indiferenþa faþã de tot ce nu aparþine sferei

divertismentului;

� receptivitatea pentru aspectul derizoriu ºi
refuzul/opacitatea în raport cu problematica
socialã ºi politica majorã;

� referenþialul cultural, politic, ideologic sãrac;
� stereotipul ca dominantã în gândire ºi

comunicare;
� dependenþa de audio-vizual ºi computer

ca soluþie împotriva plictiselii (repondenþii
nu pot exprima, dar sugereazã o teamã
subconºtientã în faþa propriului vid interior);

� capacitatea redusã de comunicare scrisã
ºi oralã în mediile familial ºi de grup, precum
ºi în mediile educaþionale (conºtientizatã ºi
explicitã în discuþiile purtate, dar asumatã
ca atare, fãrã intenþii de ameliorare);

� atitudinea pasivã ºi neselectivã în raport cu
informarea ºi cunoaºterea (în procesul de
educaþie studenþii, ca ºi elevii, aºteaptã sã
li se dea informaþii, fãrã a participa conºtient
ºi voluntar la propria construcþie
intelectualã).

Constatãrile lui Giovanni Sartori, pesimiste în
lucrarea sa Televiziune ºi post-gândire sunt
valabile ºi în cazul anchetei realizate de noi. Sunt
posibile nuanþãri, întrucât în ultimul deceniu au
apãrut fenomene noi ºi modificãri introduse de
practicile comunicaþionale generate de ceea ce
se numeºte new-media, dar ele privesc alte
aspecte decât cele urmãrite în cazul de faþã.

Fluxul în douã etape al comunicãrii rãmâne ºi
în prezent un fenomen marcat de influenþa
personalã, dar manifestarea acestora a suferit,
în ultimul deceniu mai ales, transformãri cantitative
ºi calitative.
NOTE
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În perimetrul ºtiinþific al disciplinelorbibliologice conceptele de spaþiu ºi timp se
regãsesc în mod firesc, constant, cupreponderenþã în bibliografiile universale ºinaþionale.Coordonatele spaþiale se reflectã în tipologiabazatã pe criteriile taxonomice de spaþiugeografic în bibliografiile universale, naþionaleºi locale, iar cele temporale impun tipologia
bibliografiilor curente ºi retrospective.Marcaþi în mod permanent, inevitabil, despaþialitatea evoluþiilor conceptuale, dar ºi descurgerea timpului, asistãm uneori dezorientaþi,alteori neputincioºi la fenomene �logice�, dar la
care posibilitãþile noastre profesionale saulimitele umane sunt într-o perpetuã stare deechilibru instabil.

�Indubitabil, comunicarea, receptarea ºi
acumularea informaþiilor bibliografice contribuie
la circulaþia valorilor, stabileºte punþi de legãturã
între diferite culturi ºi religii ºi determinã o
conectare la memoria umanitãþii.�1În prezent, explozia informaþionalã, privitãîn primul rând ca o acumulare de date, nu paresã îngrijoreze omenirea pe cât o face ajungerearapidã la informaþia deja produsã, regãsireafacilã a acesteia ca rod al sistematizãrii.

Iniþial listã de cãrþi, bibliografia îºi precizeazãidentitatea modernã la sfârºitul secolului alXIX-lea, epoca lucrãrilor erudite ºi a ideii de
bibliografie universalã, �marea carte universalã�de care vorbea Paul Otlet.2În 1895, s-a înfiinþat, la Bruxelles, InstitutulInternaþional de Bibliografie, la iniþiativaavocaþilor belgieni Paul Otlet ºi HenriLafontaine, institut subvenþionat de guvernulbelgian. Organism central al unei vaste federaþii,al instituþiilor, asociaþiilor ºtiinþifice ºi al serviciilorpublice, a fost destinat ca sediu pentru redactarea
unui repertoriu pe fiºe, de tot ce a fost tipãrit dinsec. al XV-lea, cu privire la toate materiile ºi întoate þãrile, bibliografie gânditã ca folosindu-se declasificarea Dewey.

Bibliografia � sursã de informare esenþialã
în procesul cunoaºterii

La acea vreme însã nu fuseserã încã elabo-rate standarde pentru descrierea bibliograficã,
neexistând nici mãcar norme internaþionale învigoare pentru uniformizarea descrierilorbibliografice ºi a principiilor de clasificare.În ciuda acestui impediment ca ºi aposibilitãþilor limitate de comunicare ºi a lipseiunei evidenþe exhaustive a publicaþiilor la nivelinternaþional, deºi pãrea utopic, planul s-aconcretizat prin însumarea, la InstitutulInternaþional de Bibliografie, între anii 1895-1900, a 17000000 de fiºe. Prin acumulareaacestor milioane de fiºe, obþinute din bibliografiiºi din cataloagele tipãrite sau prin cumularea
informaþiilor provenite din diverse institute,reflectarea conceptului spaþial este evidentã.Cu aceastã ocazie s-a demarat noul sistemal clasificãrii zecimale universale, dupã ce, cuacceptul lui Dewey, cei doi avocaþi belgieni s-auinspirat din clasificarea acestuia. În aceeaºiperioadã, a început sã se contureze ºi ideeastabilirii unor norme catalografice.Un prim exemplu pentru evoluþia ideii debibliografie universalã receptatã în spaþiulromânesc a fost Alexandru Sadi Ionescu(1873-1926). Bibliotecar la BibliotecaAcademiei Române, acesta a întreþinut legãturi
cu Paul Otlet ºi Henri Lafontaine, realizândprima traducere în limba românã a tabelelorzecimale universale precum ºi mai multebibliografii ºi contribuþii la Repertoriul bibliografic
universal, fiind un colaborator activ la aceastãgrandioasã lucrare bibliograficã.Doar câþiva ani mai târziu, tot la noi,profesorul Ioachim Crãciun considera ca fiindabsolut necesar sã se constituie o miºcarebibliograficã, începutul fiind reprezentat prinrealizarea unei metodologii unitare ºi înscriereaîntr-un cumul de norme internaþionale a
descrierii bibliografice.În 1932, el afirma3 cã Georg Schneider aremarcat absenþa unei bibliografii româneºti curentedar ºi aceea a unei bibliografii retrospective
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complete pe specialitãþi, a unei biobliografii a
scriitorilor români din toate timpurile ºi nu în ultimul
rând absenþa unei bibliografii de bibliografii dupãmodelul lui Petzholdt sau Stein.De menþionat cã, pe plan internaþional, dupã1914, bibliografia de specialitate a cunoscut unavânt fãrã precedent. Asociaþiile savante careau creat-o în secolul al XIX-lea au fost depãºitede abundenþa lucrãrilor ºi, începând cu 1930 aufost înlocuite cu oficiile de documentare despecialitate care s-au înmulþit foarte repede întoate þãrile, au organizat servicii de informare,au întocmit buletine de documentare ºi s-au afiliatuniunilor naþionale ºi internaþionale de profil.4

Subliniind observaþia lui Schneider, IoachimCrãciun s-a simþit dator sã precizeze faptul cã,în 1933, existau totuºi 3 bibliografii de bibliografiiromâneºti pe care le enumerã în ordineacronologicã a apariþiei lor: �Ioachim Crãciun.
Bibliografia la români. O încercare de
bibliografie a bibliografiilor româneºti. Bucureºti:Cartea Româneascã, 1928; Gheorghe Cardaº.
Tratat de bibliografie. Bucureºti: TipografiaBucovina, 1931 (conþinând la sfârºit o listã debibliografii româneºti); Nicolae Georgescu-Tistu, Bibliografia literarã românã. Bucureºti:
Academia Românã, 1932 (cu o informaþiefoarte bogatã). Dar nici una dintre cele treilucrãri nu a fost realizatã dupã modelul luiPetzholdt ºi Stein ºi nu cuprind bibliografiile dintoate specialitãþile apãrute pânã în 1933 înRomânia.�5

În privinþa profesorului Nicolae Georgescu� Tistu, acesta afirma cã, limitându-ne labibliografie, idealul ar fi ca în fiecare domeniude cercetare sã existe o publicaþie care sã þinãla curent pe cercetãtori cu bibliografiadomeniului respectiv. Mai mult: �este nevoie de
stabilirea unei tehnici comune, pe cât posibil,
în bibliografie, pentru ca sã se realizeze
transmiterea uºoarã, practicã, a informaþiei
ºtiinþifice de la un cerc la altul, de la o publicaþie
la alta, îndeosebi între disciplinele vecine, fãrã
de colaborarea cãrora problemele ºtiinþifice mai
dificile nu-ºi pot gãsi dezlegarea�.6Polemizând cu Ioachim Crãciun  �în
probleme de metodologie bibliograficã,
�întrucât aceste probleme sunt de un interes
deosebit în þara noastrã�, Nicolae Georgescu� Tistu sublinia necesitatea unor procedee
generale care sã permitã comunicarea ºtiinþificã

pe plan internaþional, dar sublinia ºi obligaþia de anu se exagera pânã la amãnunte prea dificil de
urmat ºi, în primul rând, de a nu se desprinde depractica unitarã a activitãþii de bibliotecã: �tendinþa
nu este atât sã se suprime iniþiativele ºi
particularismele naþionale, chiar personale, cât sã
se stabileascã un cod de procedee generale, cu
ajutorul cãruia sã se poatã face uºor
corespondenþa între lucrãrile bibliografice din orice
parte a lumii. Redactarea fiºei bibliografice, care
urmeazã de aproape pe aceea a fiºei din
cataloagele din bibliotecã, seamãnã mult de la þarã
la þarã în pãrþile ei principale: autor, titlu, locul ºi
data apariþiei, formatul, paginaþia.�7

Dupã cum preciza, însã, Ioachim Crãciun,�Publicaþiile acestea ale altora ne vor interesa
numai întrucât formeazã lucrãri fundamentale
ca informaþie ºi ca manifestãri proeminente ale
bibliografiei. (�)

Intenþia noastrã nu este sã stabilim o
metodologie bibliograficã specialã pentru
România, contribuind astfel la lãrgirea haosului,
ºi nu vom imita nici metodologia incertã din
cutare þarã europeanã sau americanã, ci vom
încerca sã stabilim pe cât posibil, pe baza
experinþelor altora, o metodologie bibliograficã
unitarã, care sã ducã, eventual, la întocmirea
unor regule bibliografice uniforme�.8La nivel internaþional, drept urmare apreocupãrilor de prelucrare uniformã adocumentelor, Comitetul de catalogare al IFLAa organizat douã conferinþe de o însemnãtatedeosebitã, concretizate în �etape ale procesului
de standardizare internaþionalã: Conferinþa
internaþionalã asupra principiilor de catalogare
(Paris, 1961), care a enunþat principiile ce
trebuie aplicate la alegerea ºi forma vedetelor
ºi Reuniunea internaþionalã de experþi în
domeniul catalogãrii (Copenhaga, 1969), care
a examinat posibilitatea realizãrii descrierii
bibliografice internaþionale standard (ISBD)
pentru diferitele tipuri de publicaþii.�9La iniþiativa UNESCO în cooperare cu IFLA,a luat fiinþã, în 1971, în cadrul Muzeului Britanic,Serviciul Controlului Bibliografic Universal. În1987, el a devenit Controlul Bibliografic Univer-sal ºi MARC Internaþional (UBCIM), unul dinprogramele fundamentale ale IFLA cu sediul laBiblioteca Germanã din Frankfurt, ca o urmarefireascã a dorinþei de realizare a unui control
bibliografic universal real, având în vedere ºi
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informatizarea bibliotecilor, factor relevant, dealtfel, pentru activitatea bibliograficã ulterioarã.
Astfel, devine o chestiune vitalã organizarea destructuri, sisteme ºi reþele în vederea folosiriiavantajului procesãrii automate a informaþiilorpentru a avansa obiective naþionale ºiinternaþionale.Unul dintre cele mai importante obiective aleControlului Bibliografic Universal, definit într-unraport scris de Dorothy Anderson, este�promovarea unui sistem de control ºi schimb
bibliografic în toatã lumea. Scopul sistemului
este sã punã la dispoziþie cu promptitudine
datele bibliografice din toate þãrile�10. În acest
sens, punctul de plecare îl constituieimplementarea unui control bibliograficnaþional privind depozitarea publicaþiilor, ca peo necesitate legalã, ºi înfiinþarea unei agenþiibibliografice naþionale pentru a crea, publicaºi distribui documente cu privire la publicaþiilenaþionale. Schimbul unor asemenea înregistrãrinaþionale între agenþiile bibliografice naþionalear fi realizat, la nivel internaþional, prin existenþaControlului Bibliografic Universal.În România, spre exemplu, BibliotecaNaþionalã, deþinãtoare a depozitului legal
naþional, este ºi Agenþie bibliograficã naþionalã.La nivel internaþional, cele dintâi forme debibliografie naþionalã au fost cataloagele debiblioteci, cataloagele de librãrii, cataloagele detipografii, cataloagele de edituri ºi dicþionarele.Aceste lucrãri aveau rolul de a reflecta înconþinutul lor colecþiile de publicaþii carevalorificau patrimoniul documentar; cataloagelede librãrii sau de edituri mai aveau ºi rolul de aoferi informaþii despre cãrþile apãrute sau carevor apãrea.Cele mai vechi bibliografii naþionale au fost:
cea realizatã în Marea Britanie de John Bale, în1548, intitulatã Illustrium majoris Britanniae
scriptorum summarium ºi, apoi, douã lucrãrifranceze; cea a lui Frederic la Croix du Maine,din 1584, apãrutã la Paris ºi intitulatã
Bibliotheque francaise, ºi cealaltã a lui A. duVerdier, apãrutã un an mai târziu, la Lyon,purtând acelaºi titlu. În Germania, a apãrut, în1546 la Frankfurt pe Main ºi în 1594 la Leipzig,lucrarea Messkataloge.Bibliografia naþionalã se clasificã dupã criteriultemporal în: bibliografii naþionale retrospective
ºi bibliografii naþionale curente.

Bibliografia naþionalã retrospectivã aapãrut în momentul în care bibliografia naþionalã
curentã, prin prisma timpului, în 5, 10 sau chiarmai mulþi ani, îºi pierdea actualitatea informaþiilor,pentru cã apãreau alte lucrãri noi, care trebuiauincluse în noi instrumente de referinþã. Astfel, ceicare deþineau cunoºtinþe în domeniu ºi aveauposibilitãþi de realizare a bibliografiilor naþionaleau început sã cerceteze lucrãrile apãrute cu sutede ani în urmã, pentru a realiza bibliografiinaþionale retrospective, în care sã evidenþieze ºisã valorifice conþinutul informaþional al acelorlucrãri, fãcându-l astfel cunoscut, nu numai þãriidin care proveneau, ci ºi strãinilor care erau
interesaþi.Bibliografia naþionalã retrospectivãprezintã operele apãrute cu mult timp înainteapublicãrii respectivei bibliografii. Ea este
�pãstrãtoare de bogãþii culturale ale þãrilor care
le-au produs, pãstreazã urmã pentru
continuatori�11, permite vizualizarea acelorvremuri cu moravurile ºi obiceiurile lor.Având mai mult un caracter de inventar,bibliografiile naþionale retrospective auforme de dicþionare alfabetice, signaletice, deautori ºi titluri anonime, cronologice ºi rareori
sistematice.În spaþiul românesc, Planul bibliografic al
lui Ioan Bianu, întocmit în 1895, a fost conceputca o lucrare de proporþii uriaºe, de cercetareretrospectivã a culturii româneºti, vizânddocumentele (manuscr isele,  cãrþ i le º iperiodicele). El nu a fost realizat în întregime.Dupã anul 1900 au fost elaborate câtevalucrãri importante din acest plan, cea dintâi ºicea mai cunoscutã lucrare fiind Bibliografia
româneascã veche: 1508-1830, care a apãrutîntre ani i  1903-1944 ºi  rãmâne opera
fundamentalã a bibliografiei româneºti ce asuscitat ºi interesul a numeroºi cercetãtoristrãini .  Real izarea parþ ia lã a planuluibibl iograf ic al  Academiei  Române sedatoreazã, în primul rând, celor trei bibliograficare au dat dovadã de o dãruire deosebitã: I.Bianu, N. Hodoº ºi Al. Sadi Ionescu, dar ºisprij inului moral ºi material de care aubenef ic iat  din partea Academiei ,  pr inreprezentanþi i  sãi: Odobescu, Haºdeu,Tocilescu, Sturdza. Astfel, operele esenþialedin acest proiect au apãrut între 1900-1920,
dupã care întocmirea unor mari repertorii ale
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bibliografiei naþionale retrospective a fostreluatã abia dupã anii 1950-1960.12

Bibliografia naþionalã curentã s-a realizat cufoarte mult efort datoritã cercetãrilor care trebuiaufãcute, pentru cã bibliograful care realiza oasemenea lucrare trebuia sã fie la curent cu toatãproducþia de carte din vremea sa.Pentru spaþiul românesc, dupã 1948,Biblioteca Academiei Române ºi-a pãstratîndatorirea de a întocmi ºi publica în continuarebibliografia naþionalã retrospectivã13 cecuprinde: Bibliografia româneascã veche:
1508-1830; Bibliografia româneascã modernã:
1831-1918 ºi Bibliografia româneascã
contemporanã: 1919-1952, bibliografianaþionalã curentã fiind încredinþatã spreelaborare Camerei Cãrþii a R.P.R., aicielaborându-se urmãtoarele repertorii debibliografie naþionalã curentã: Bibliografia
R.P.R. Cãrþi, Albume, Hãrþi, Note muzicale, cuapariþie lunarã din 1952; Bibliografia R.P.R.
Articole din publicaþii periodice ºi seriale,apãrutã din 1953; Anuarul cãrþii din Republica
Popularã Românã, 1952-1954. Din anul 1955,
Bibliografia naþionalã curentã a fost realizatãde cãtre Biblioteca Centralã de Stat, în prezent
Biblioteca Naþionalã a României.Dupã 1990, seriile Bibliografiei Naþionalea României au cunoscut o evoluþie fireascã încontext internaþional, înregistrând, alãturi de altenoi serii ºi Seria Românica în care suntmenþionate lucrãrile publicate în strãinãtate deromâni sau despre aspecte privitoare la aceºtiasau la România, indiferent de limba în care s-aupublicat..

Rolul bibliografiei naþionale curente, încomun acord cu practica internaþionalã, �este
acela de a identifica ºi înregistra, pe mãsura
apariþiei lor, publicaþiile editate pe teritoriul
naþional, precum ºi cele apãrute în afara
graniþelor naþionale, dacã sunt semnate de autori
naþionali sau se referã la realitãþile naþionale, ori
sunt scrise în limba þãrii despre a cãrei bibliografie
naþionalã este vorba.�14

Însã, bibliografia naþionalã curentã numai reprezintã, în zilele noastre, singurul instru-ment de referinþã pentru înregistrareadocumentelor naþionale, pentru cã existãnumeroºi furnizori neoficiali de bibliografii(bãncile de date ale editorilor, vânzãtorilor de
cãrþi, serviciile web), unele biblioteci oferind

chiar servicii bazate pe înregistrãri CIP (Libraryof Congres).
Demne de menþionat ºi de urmat suntrecomandãrile Conferinþei Internaþionaleasupra Serviciilor Bibliografice Naþionale,care a avut loc la Copenhaga în perioada 25-27 noiembrie 1998. Aceasta a aprobatconceptul Controlului Bibliografic Universalca program pe termen lung de dezvoltare aunui sistem mondial pentru controlul ºischimbul de informaþii bibliografice, a subliniatnecesitatea întãririi Controlului BibliograficNaþional ca o condiþie prealabilã pentruControlul Bibliografic Universal,  a

recunoscut importanþa bibliografiei naþionale cainstrument major de asigurare a uneiînregistrãri complete a patrimoniului naþionalpubl icat ºi  de real izare a unui controlbibliografic eficient, a afirmat cã bibliotecilenaþionale ºi agenþiile bibliografice naþionale potlucra în cooperare cu alte agenþii, dar cãresponsabilitatea generalã de coordonare ºiaplicare a standardelor trebuie sã revinã AgenþieiBibliografice Naþionale ºi a reafirmat valoareadepozitului legal ca mijloc de asigurare aconservãrii patrimoniului cultural ºi intelectual
ºi a diversitãþii lingvistice, fãcându-le accesibileutilizatorilor actuali ºi viitori.Conferinþa a fãcut unele recomandãri, printreacestea numãrându-se ºi unele cu privire la legeadepozitului legal care ar trebui sã includã tipurilede documente existente ºi altele care pot fidezvoltate dar ºi mãsuri menite de a da forþãrespectãrii legii. Altele au fost referitoare laacoperirea bibliografiei naþionale, prezentarea ºimodul de apariþie a bibliografiei naþionale,standardele internaþionale folosite ºi au anticipatunele probleme ce vor apãrea.

Recomandãrile cu privire la acoperireabibliografiei naþionale menþioneazã faptul cãaceasta trebuie sã includã producþia naþionalãactualã ºi, unde este posibil, sã asigure ºiacoperirea retrospectivã, iar în cazul în careeste necesarã, totuºi, o selecþie a materialuluiagenþia bibliograficã naþionalã trebuie sãdefineascã ºi sã publice criteriile de selecþie,specificând în acelaºi timp ºi faptul cãbibliografia naþionalã trebuie sã înregistrezedocumentele din toate limbile ºi / sau tipurilede alfabet în care acestea apar într-o anumitã
þarã, iar în mãsura în care este posibil, notiþele
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ar trebui sã fie produse în toate limbile ºi / sautipurile de alfabet ale documentelor.

Aceste recomandãri fãcute þãrilor participantepentru bibliografiile naþionale pot fi asimilate lanivel regional pentru bibliografiile locale, acesteafiind, de fapt, complementare bibliografiilornaþionale15
În comparaþie cu bibliografia naþionalã,bibliografia localã poate fi consideratã o bazãde date pe suport tradiþ ional ce sesubordoneazã criteriului geografic ºi deconþinut. Ea presupune o colaborarepermanentã între biblioteca judeþeanã ºibiblioteca naþionalã, dar ºi o stare de vigilenþã

în acþiunea de elaborare a unei bibliografii. Prinbibliografia localã nu se realizeazã numai oevidenþã ºi valorificare a materialelor din trecutºi prezent, ci se stabileºte un flux informaþionalce contureazã tendinþele culturale, sociale,economice, politice ale zonei..Este esenþial faptul cã bibliografia localã nuse suprapune pe cea naþionalã ci o completeazãpe aceasta, fiind deosebit de utilã.În mod firesc, se contureazã câteva concluzii.O bibliografie naþionalã curentã trebuie sãîndeplineascã anumite funcþii majore:16
� sã ofere informaþii despre publicaþiile

curente; pentru cã apar tot timpul altele, AgenþiaBibliograficã Naþionalã trebuie sã fie mereu lacurent cu producþia de documente din aceaþarã, în acea limbã ºi despre acea þarã ºipoporul ei;
� sã înregistreze producþia naþionalã de

publicaþii, sã realizeze în timp cât mai scurtposibil notiþe bibliografice pentru ca utilizatoriisã ºtie cât mai repede ce documente le suntnecesare;
� sã creeze un produs vandabil, prin

editarea unei lucrãri bibliografice sau realizareaunui CD-ROM sau a unei baze de date cuînregistrãri bibliografice;
� sã ofere informaþii la zi despre producþia

naþionalã de publicaþii;
� sã serveascã drept instrument de referinþã

pentru achiziþii , pentru ca structurileinfodocumentare sã-ºi completeze fondurilesau colecþiile cu documente despre care au aflatdin bibliografia naþionalã;
� sã refoloseascã înregistrãrile din

bibliografia naþionalã în cataloage locale pentru
a populariza producþia de publicaþii a þãrii ºi pe

plan internaþional;
� sã refoloseascã înregistrãrile în fondul

bibliografic comun internaþional pentru a faceproducþia de publicaþii naþionale mai binecunoscutã în strãinãtate, pentru a da posibilitateaaltor popoare sã se informeze cu mai multãuºurinþã despre lucrãrile dintr-o altã þarã.Bibliografia naþionalã trebuie sã respecteanumite caracteristici17: sã aparã cu
regularitate ºi la date fixe; sã fie asiguratã ºi
garantatã de instituþii bibliotecare de mare
prestigiu; sã fie completã; sã fie prezentatã în
forme descriptiv-bibliografice ºtiinþifice.Realizarea ei este îngreunatã ºi de apariþia
documentelor pe suporturi moderne �documente electronice, publicate atât peINTERNET, cât ºi pe CD �ROM � oricineputând avea acces la acel document doar princonectarea la INTERNET, iar urmãrireadocumentului fiind foarte sinuoasã pentru cãexistã o multitudine de astfel de documente.Structurate sistematic, bibliografiilenaþionale curente cuprind toate domeniile decunoaºtere, evidenþiind nivelul cultural al þãrii,fãcându-le mai utile ºi mai practice pentrufiecare profesie.

�Bibliografia naþionalã rãmâne principalul
document de înregistrare a producþiei publicate
a unei þãri.�18

În prezent, bibliografia a cunoscut oschimbare majorã, apãrând ºi bibliografii pesuport modern, în reþele online, cele mai utilizatesuporturi pentru bibliografiile naþionalerãmânând încã hârtia ºi CD-ROM-urile.O bibliografie naþionalã curentã peINTERNET presupune ºi unele avantaje:19 �evitarea costurilor de tipãrire ºi de expediereprin poºtã pentru versiunea tipãritã;
� menþinerea unei frecvenþe curente caremicºoreazã timpul între publicarea unui mate-rial ºi disponibilitatea înregistrãrii bibliografice;� arhivarea bibliografiei naþionale retrospec-tive pe CD � ROM;� o cãutare mai eficientã a documentelordatoritã regãsirii mult mai flexibile;� creºterea eficienþei controlului bibliograficuniversal, înregistrãrile fiind încãrcate în formatMARC sau pe INTERNET, dupã conversiaautomaticã.Bibliografiile naþionale online au, totuºi,

un dezavantaj : ele nu pot fi pãstrate ºi
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conservate pe termen lung, de aceea este im-portant sã se pãstreze ºi sub formã tipãritã.

Existã unele agenþii naþionale bibliografice carefac disponibile bibliografiile naþionale online,înregistrãrile fãcându-se în format MARC, apoi fiindtrecute în formatul web ºi încãrcate pe INTERNET:Bibliotecile Naþionale ale Canadei, Austriei, Kenyeiºi Iranului, cea din urmã dispunând de obibliografie naþionalã cu o interfaþã ºi în alfabetullatin ºi în cel persan. Biblioteca Naþionalã aGermaniei ºi cea a Elveþiei au fãcut ºi ele încercãriºi chiar au realizat bibliografii naþionale online.Marcelle Beaudiquez, de la BibliotecaNaþionalã a Franþei, în lucrarea Perenitatea
bibliografiilor electronice naþionale în noul
mediu virtual al informaþiei, pune în discuþieposibilitatea de a aplica site-urilor web principiileControlului Bibliografic Universal, cu scopul dea le include în bibliografiile naþionale.Din perspectiva autoarei, aceste site-uri sunt�elemente ale memoriei naþionale�20, aºa încât,pentru pãstrarea acestei �memorii�, se impune ostructurare, pe baza funcþiilor bibliografiei naþionale.Bazându-se pe anumite discuþii din cadrulBibliotecii Naþionale a Franþei, cercetãtoareapune chiar problema unui depozit legal Internet,
susþinând cã resursele existã ºi cã unelebiblioteci au experimentat, deja, aceastãpropunere.Pentru necesitatea bibliografiilor naþionaleelectronice pledeazã ºi Maja Zumer, dinSlovenia, venind cu primul exemplu de ghidpentru aceste bibliografii. Este vorba de un pro-gram european început în 1993, National Li-
braries Project on CD-ROM, care, însã, nu maisatisface, astãzi, nevoile utilizatorilor.Juha Nakala, reprezentantul BiblioteciiNaþionale a Finlandei, analizeazã impactul pe
care îl va avea schimbarea formatuluibibliografiilor naþionale ºi disponibilitateaacestora exclusiv prin Internet, în lucrarea Rolul
viitor al bibliografiilor naþionale (electronice).Autorul ia ca exemplu cazul Finlandei, care, dela sfârºitul anului 2003, a renunþat ºi la formatulCD-ROM pentru bibliografia naþionalã, din2004, aceasta rãmânând disponibilã exclusivpe Internet.În mod similar, Bibliografia Naþionalã aRomâniei va fi disponibilã online începând dinanul 2012.

În cadrul IFLA se vorbeºte adesea, în ultima

vreme, de o bibliografie a resurselor electronice,a site-urilor Internet ºi chiar despre un depozit le-
gal Internet, în timp ce, în þãri mai puþin dezvoltate,se pune problema alfabetizãrii. Aceastãneuniformitate evidentã nu va duce, cu siguranþã,la înfãptuirea mult discutatului Control BibliograficUniversal.În cazul României, de exemplu, realizareaunei Bibliografi i Naþionale Curente aPublicaþiilor Seriale sau a unui CatalogNaþional Partajat ridicã probleme uriaºe ºidiscuþii interminabile.Ar fi însã exterm de util dacã s-ar ajunge laaplicarea Programului Internaþional de Utilizare
Comunã a Resurselor Bibliografice pentru
Imbunãtãþirea Accesului la Informaþie care a fostmediatizat de IFLA ºi în România, prin
Manifestul Internet IFLA ºi prin Declaraþia de la
Glasgow privind Bibliotecile, Serviciile deInformare ºi Libertatea Intelectualã, traduse ºiîn limba românã.Consider cã, în societatea informatizatã încare trãim ºi având dreptul la informare garantatprin Constituþie, un program internaþional princare resursele bibliografice sã devinã unice ºidisponibile oriunde în lume este iminent. Pentru
noi, astãzi, a avea acces la publicaþiile din alteþãri nu mai este o simplã dorinþã, ci o necesitate,astfel încât, în epoca tuturor posibilitãþilor,bibliotecile se aflã, într-adevãr, la o rãscruce.Problema se pune, în principiu, destul desimplu: viitorul serviciilor de bibliotecã ºi deinformare, ca parte sine qua non a procesuluide formare culturalã, depinde de adaptarea sauneadaptarea acestora la noile condiþii impusede dezvoltarea societãþii ºi de progresulinformaþional.Convins fiind cã informaþia este ca un nar-
cotic, Constantin Noica demonstra concludent:�sensul adânc de informare se leagã înconºtiinþa europeanã, de perspectiva filozoficãa lui Aristotel.�21

Dar, în evoluþia sa, informaþia, parcurgânddiferite etape, îºi îmbogãþeºte sensul, pierzândunele nuanþe ale accepþiunii originare. Astfel,�de la informare, a da formã � care puteaînsemna, în latineºte ºi a închipui o formã, aplãsmui � s-a ajuns la ideea de modelare asufletelor, de educare. A da formã avea ºisensul acesta frumos de a instrui.�22



22

Curier � Revistã de culturã ºi bibliologie
NOTE
1 NICULESCU, Zenovia. Bibliografii speciale: curs

universitar. Bucureºti: A.B.B.P.R.,1999, p.5.2 BULUÞÃ, Gheorghe. Începuturile bibliografiei româneºti.În: Civilizaþia bibliotecilor. Bucureºti: EdituraEnciclopedicã, 1998, p.153.3 CRÃCIUN, Ioachim. O ºtiinþã nouã, Bibliologia în
învãþãmântul universitar din România: lecþie de
deschidere þinutã la Facultatea de Litere ºi Filozofie a
Universitãþii din Cluj în ziua de 12 noiembrie 1932. Cluj:Tipografia �Cartea Româneascã�, 1933, p. 18.4 MALCLES, Louise-Noelle. Manuel de bibliographie. 2eed. Paris: P.U.F., 1969, p. 24.5 CRÃCIUN, Ioachim. Op. cit., p. 18.6 GEORGESCU � TISTU, Nicolae. Bibliografia publicaþiilorprivitoare la cultura româneascã veche. În: Cercetãri
literare. Bucureºti, 1934, p. 122.7 BÃLÃEÞ, Dumitru. N. Georgescu � Tistu ºi zãbava cãrþilor.În: Cartea ºi bibliotecile: studii de bibliologie. Bucureºti:Editura ªtiinþificã, 1972, p. 28.8 CRÃCIUN, Ioachim. O ºtiinþã nouã, Bibliologia în
învãþãmântul universitar din România: lecþie de
deschidere þinutã la Facultatea de Litere ºi Filozofie a
Universitãþii din Cluj în ziua de 12 noiembrie 1932. Cluj:Tipografia �Cartea Româneascã�, 1933, p. 17.9 REGNEALÃ, Mircea. UNESCO ºi accesul mondial la
documente ºi informaþii. Bucureºti: I.N.I.D., 1996, p.201.10 ANDERSON, Dorothy. Universal bibliographic control. Along term policy. A plan for action. În: Controlul Bibliografic
Universal. Bucureºti: Biblioteca Naþionalã, 1993, p.2.11 MALCLES, Louise-Noelle. Manuel de bibliographie. Paris:PUF, 1969, p. 84.12 THEODORESCU, Barbu. Istoria bibliografiei române.Bucureºti: Editura Enciclopedicã Românã, 1972, p. 75.13 MOLDOVEANU, Valeriu. Biblioteca Academiei ºi
Bibliografia Naþionalã. În: Studii ºi cercetãri de bibliologie.Serie nouã. 11. Bucureºti: Editura Academiei R.S.R.,1969, p. 227-229.14 ªTEFANCU, Mircea. Bibliografia Naþionalã RomânãCurentã: scurtã prezentare. În: Revista Bibliotecii
Naþionale. An I, Nr.I, 1995, p.23;15 Recomandãrile finale ale Conferinþeu Internaþionale
asupra Serviciilor Bibliografice Naþionale: Copenhaga,
25-27 noiembrie 1998. În Revista Bibliotecii Naþionale a
României, 1999, Nr. 1-2, p. 67-68.16 BEAUDIQUEZ, Marcelle. What will be the Usefulness ofNational Bibliographies in the Future? În: IFLA Journal,nr. 1, 2002, p. 28.17 SIMONESCU, Dan. Curs de teorie a bibliografiei.Bucureºti, 1976, p. 138.18 BEHREN, Shirley; MCKINLEY, Cynthia; ROBISON,Peter. Viitorul bibliografiilor naþionale. În:
Biblioteconomie: culegere de texte prelucrate, 35, nr.2,1999, p. 5-9.19 BEAUDIQUEZ, Marcelle. Op. cit, p. 29.20 http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/142f-Beaudiquez.pdf21 NOICA, Constantin. Eseuri de duminicã. Bucureºti:Humanitas, 1992, p.149.

22 Ibidem.

BIBLIOGRAFIE
ANDERSON, Dorothy. Universal bibliographic control.A long term policy. A plan for action. În: Controlul

Bibliografic Universal. Bucureºti: BibliotecaNaþionalã, 1993, p.2.
BEAUDIQUEZ, Marcelle. What will be the Usefulnessof National Bibliographies in the Future? În: IFLA

Journal, 2002, nr. 1, p. 28.
BULUÞÃ, Gheorghe. Civilizaþia bibliotecilor. Bucureºti:Editura Enciclopedicã, 1998. 368 p.
CRÃCIUN, Ioachim. O ºtiinþã nouã, bibliologia, în

învãþãmântul universitar din România: lecþie de
deschidere þinutã la Facultatea de Litere ºi Filozofie
a Universitãþii din Cluj în ziua de 12 noiembrie
1932. Cluj: Tipografia �Cartea Româneascã�,1933. 25 p.

BEHREN, Shirley; MCKINLEY, Cynthia; ROBISON,Peter. Viitorul bibliografiilor naþionale. În:
Biblioteconomie: culegere de texte prelucrate, 35,1999, nr.2, p. 5-9.

GEORGESCU � TISTU, Nicolae. Cartea ºi bibliotecile:
studii de bibliologie. Bucureºti: Editura ªtiinþificã,1972. 360 p.

MALCLÈS, Louise-Noëlle. Manuel de bibliographie. 2éd. Paris: P.U.F., 1969. 386 p.
MOLDOVEANU, Valeriu. Biblioteca Academiei ºiBibliografia Naþionalã. În: Studii ºi cercetãri de

bibliologie. Serie nouã. 11. Bucureºti: EdituraAcademiei R.S.R., 1969, p. 227-229.
NICULESCU, Zenovia. Bibliografii speciale: cursuniversitar. Bucureºti: A.B.B.P.R.,1999. 158 p.
NOICA, Constantin. Eseuri de duminicã. Bucureºti:Humanitas, 1992. 175 p.
Recomandãrile finale ale Conferinþei Internaþionaleasupra Serviciilor Bibliografice Naþionale: Copenhaga,25-27 noiembrie 1998. În: Revista Bibliotecii Naþionale

a României, 1999, nr. 1-2, p. 67-68.
REGNEALÃ, Mircea. UNESCO ºi accesul mondial ladocumente ºi informaþii. Bucureºti: I.N.I.D., 1996. 255p.
SIMONESCU, Dan. Curs de teorie a bibliografiei.Bucureºti, 1976. 184 p.
ªTEFANCU, Mircea. Bibliografia Naþionalã RomânãCurentã: scurtã prezentare. În: Revista Bibliotecii

Naþionale a României, 1, 1995, nr. 1, p. 23.
THEODORESCU, Barbu. Istoria bibliografiei române.Bucureºti: Editura Enciclopedicã Românã, 1972.

432 p.

Conf. univ. dr. Cristina Popescu
Universitatea din Bucureºti, Facultatea de Litere



23

Biblioteca Judeþeanã �Ion Heliade Rãdulescu� Dâmboviþa

Bibliotecile din învãþãmântul superior sunt
structuri cultural � ºtiinþifice puse în serviciul
studenþilor ºi al cadrelor didactice din universitãþi.
Din aceastã categorie fac parte bibliotecile
centrale universitare care se aflã sub tutela
administrativã ºi financiarã a Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului ºi bibliotecile universitãþilor
care, spre deosebire de cele dintâi, sunt servicii
de specialitate în structura instituþiilor universitare
ce le patroneazã.

Cu un trecut încãrcat de istorie, renãscând
din propria-i  cenuºã, demnã, Bibl ioteca
Centralã Universitarã �Carol I� din Bucureºti are
meritul deschiderii reale cãtre noile tehnologii
ºi, nu în ultimul rând, pe acela al promovãrii
profesionale prin spri j inirea pregãtir i i
biblioteconomice, reatribuindu-i-se acesteia
binemeritatul rang de ºtiinþã.

Biblioteca Centralã Universitarã �Carol I� din
Bucureºti ºi-a reunit, în anul 2000, colecþiile,
dispersate anterior în trei sedii, în cadrul
Complexului B.C.U. din Piaþa Revoluþiei. Colecþiile
bibliotecii numãrã la ora actualã 700 000 cãrþi ºi
11 000 titluri periodice, aceste tipuri de documente
având ponderea cea mai importantã.

Biblioteca oferã astãzi un numãr de 385 locuri
în 7 sãli de lecturã organizate pe criteriul tematic,
unde cititorul are ºi acces liber la unele
documente de referinþã grupate pe domenii.

Noua clãdire a B.C.U. a fost construitã
þinându-se seama de standardele moderne în
materie de biblioteci, folosindu-se materiale
adecvate acestui scop.

Activitatea de conservare se desfãºoarã în
baza unui program modern de conservare a
colecþiilor adaptat unei biblioteci universitare ºi
colecþiei acesteia, þinând cont de ritmul evoluþiei
purtãtorilor de informaþie.

Scopul acestui program este acela de:
� a expune liniile directoare ale B.C.U. în

domeniul conservãrii colecþiilor;
� a ghida personalul bibliotecii ºi a defini

responsabilitãþile acestuia în materie de
conservare;

Conservarea � restaurarea colecþiilor de bibliotecã
în societatea guvernatã de cunoaºtere

� a aduce la cunoºtinþa utilizatorilor bibliotecii
principiile care stau la baza unei bune conservãri
a fondului documentar al bibliotecii.

Conform IFLA, conservarea presupune
ansamblul de mãsuri care asigurã longevitatea
unui suport fizic sau a conþinutului colecþiilor.

Conceptul de conservare include prezervarea
ºi tratamentele de conservare.

Cea dintâi, prezervarea, este ansamblul de
mãsuri preventive care privesc protejarea documen-
telor ºi a conþinutului lor, fãrã a le supune vreunui
tratament fizic sau chimic. Aceste mãsuri preven-
tive împiedicã sau întrerup procesul de deteriorare.

În cadrul bibliotecii noastre, aceste mãsuri se
reflectã prin norme care trebuie avute în vedere
la achiziþionarea ºi prelucrarea documentelor,
având în vedere condiþiile de depozitare, condiþiile
de utilizare, crearea de documente de substituþie,
sensibilizarea personalului ºi a utilizatorilor în
probleme de prezervare ºi planul de mãsuri de
urgenþã în caz de calamitate.

Celelalte tratamente de conservare reprezintã
ansamblul de mãsuri curative care privesc
prelungirea vieþii unui document. În cadrul
bibliotecii noastre, acestea se realizeazã prin
intermediul Atelierului de legãtorie ºi a
Laboratorului de restaurare.

Punerea în practicã a strategiei de conservare
a colecþiilor Bibliotecii Centrale Universitare din
Bucureºti a presupus elaborarea unor reguli ºi
reglementãri dupã cum urmeazã:

� Reglementãri privind achiziþionarea
documentelor (din punct de vedere al cerinþelor
de prezervare). Aceste reglementãri se referã la
recepþia documentelor ºi inspecþia lor fizicã din
punctul de vedere al nevoilor de prezervare. Se
realizeazã într-un spaþiu special amenajat,
punându-se accentul pe integritatea fizicã ºi
funcþionalã a documentelor, pentru a
preîntâmpina chiar ºi intrarea în colecþii a unor
documente afectate de insecte ºi microorganisme
papiricole.

� Reguli privind mânuirea purtãtorilor de
informaþii în cadrul procesului de prelucrare,
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modul ºi mijloacele de intervenþie asupra
documentelor (ºtampilã, barcod, fir magnetic etc.)

Circulaþia documentelor între spaþiul de
recepþie ºi birourile de prelucrare se realizazã în
plan orizontal ºi vertical astfel:

� în plan orizontal, documentele sunt
transportate folosind cãrucioare metalice special
confecþionate;

� în plan vertical, transportul documentelor
se realizeazã cu lifturi pentru cãrþi, folosind lãdiþe
din plastic adaptate formatului ºi naturii
documentelor;

� ziarele ºi revistele curente se transportã în
mape special confecþionate pentru formatul
fiecãrei publicaþii.

Bibliotecarii implicaþi în activitãþile de achiziþie,
evidenþã, catalogare a documentelor au fost
instruiþi cu privire la factorii potenþiali de degradare
a documentelor ºi modalitãþile de prevenire prin
respectarea unor reguli simple de manevrare ºi
prelucrare a acestora.

Biblioteca Centralã Universitarã �Carol I�din
Bucureºti deþine 15 depozite care adãpostesc
850 000 volume cãrþi ºi periodice. Aceste spaþii
de depozitare au fost proiectate ºi construite în
conformitate cu cele mai noi reglementãri în
domeniul construcþiilor, astfel:

� toate depozitele au uºi metalice, pereþii sunt
acoperiþi cu un material ignifug, podeaua
acoperitã cu un material rezistent la foc ºi trape
pentru fum;

� depozitele, sãlile de lecturã ºi spaþiile
destinate prelucrãrii documentelor sunt prevãzute
cu sisteme de sesizare ºi alarmare în caz de
incendiu;

� în depozite existã sisteme tip spikler de
stingere a incendiului cu apã;

� având în vedere valoarea foarte mare a
colecþiei de carte veche, depozitul care
adãposteºte aceastã colecþie este dotat cu o
instalaþie cu gaz inert pentru stingerea
incendiului.

Rafturile din depozite sunt metalice, vopsite
în câmp electrostatic, cu poliþe reglabile,
prevãzute fiecare cu opritoare. Pentru o
gestionare judicioasã a spaþiului, depozitele
B.C.U. sunt organizate pe formate.

Tot din cadrul strategiei de conservare fac
parte ºi reglementãrile atribuþiilor personalului
administrativ ºi ale bibliotecarilor din depozite cu
privire la întreþinerea curãþeniei ºi a supravegherii
microclimatului. Aceste reglementãri prevãd cine,

cum ºi cu ce se ocupã de curãþenie în spaþiile de
depozitare, lecturã ºi prelucrare.

Condiþiile ambientale ºi modalitãþile de
depozitare au o mare influenþã asupra conservãrii
documentelor. Prin urmare, controlul ambientului
ºi punerea în practicã a unor bune condiþii de
depozitare au fost cele mai importante mãsuri
preventive luate pentru sãnãtatea colecþiilor
bibliotecii noastre.

Buna cunoaºtere a condiþiilor climatice
existente în clãdirea bibliotecii în cursul unui an
ne-a permis:

� sã determinãm inerþia termicã a clãdirii;
� sã selectãm depozitele în funcþie de

stabilitatea climatului;
� sã gãsim soluþii eficiente pentru remedierea

deficienþelor.
Din cauza costurilor foarte mari de proiectare,

echipamente, întreþinere, B.C.U. �Carol I� nu are
un sistem de climatizare centralã în cele 14
depozite, acesta rãmânând un deziderat.

În spaþiile de interogare a catalogului
informatizat ºi în sãlile de lecturã, însã, existã un
sistem de climatizare centralã.

Conform legii 182 / 2000 cu privire la
protejarea patrimoniului mobil, depozitul care va
adãposti colecþia de carte rarã, veche ºi bibliofilã
a fost dotat cu un sistem de condiþionare a
aerului, special proiectat, capabil sã menþinã
parametrii mediului la valorile dorite.

Cunoaºterea condiþiilor de mediu ambiental
din depozite ºi sãli de lecturã necesitã în mod
imperativ realizarea de mãsurãtori care sã
permitã cuantificarea fenomenelor, mãsurãtori
ale nivelului iluminãrii (luxmetru), mãsurarea
prezenþei radiaþiilor UV în sursele de luminã (UV-
metru), mãsurãtori permanente ale temperaturii
ºi umiditãþii relative a aerului U.R. cu
termohigrometrul ºi termohigrograful. Se pot
adãuga ºi mãsurãtori ale poluãrii atmosferice ºi
ale nivelului de contaminare biologicã.

Bibliotecarii din sãlile de lecturã cunosc
tehnicile utilizãrii corecte a documentelor ºi
monitorizeazã activitatea cititorilor, oferind
acestora sfaturi cu privire la consultarea optimã
a purtãtorilor de informaþie. În aceleaºi spaþii sunt
afiºate, la loc vizibil, regulile care trebuie
respectate pentru a scãdea riscul deteriorãrii
colecþiilor.

Ca o mãsurã de prevenire a sustragerii
documentelor din colecþiile noastre, cãrþile aflate
în acces liber au introdus în structura lor câte un
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fir magnetic ce este sesizat de cãtre porþile
magnetice aflate la ieºirea din bibliotecã,
declanºând alarma în cazul infracþiunilor.

Fotocopierea este una dintre cele mai
populare metode de reproducere a documentelor
tradiþionale, fiind rapidã ºi relativ ieftinã.

Utilizarea copiatoarelor ridicã totuºi probleme
serioase de conservare. Folositã incorect,
fotocopierea poate cauza grave leziuni în
structura unei cãrþi sau a unui document, dar
folosirea cu atenþie a acestei metode poate ridica
doar în unele situaþii anumite probleme.

Este esenþial ca orice bibliotecã sã îºi
formuleze o politicã de controlare a fotocopierii
colecþiilor, ca parte a unei politici de conservare,
deoarece principalul obiectiv ar trebui sã fie
protejarea originalului. Pentru aceasta sunt
necesare urmãtoarele mãsuri:

� bibliotecile trebuie sã ofere utilizatorilor o
varietate de servicii de copiere, dar numai acolo
unde nu este ameninþatã conservarea
documentelor;

� trebuie folosite numai aparate �prietenoase�
cu documentele;

� orice refuz de fotocopiere a unor documente
trebuie argumentat foarte clar;

� instrucþiunile procesului de fotocopiere
trebuie sã se afle întotdeauna la îndemâna
utilizatorilor acestui serviciu.

Biblioteca Centralã Universitarã �Carol I� din
Bucureºti realizeazã, la solicitarea utilizatorilor,
servicii de copiere doar pentru anumite documente,
prin intermediul unei firme specializate.

Definirea unei politici de transfer pe alt suport
(microfilmare, digitizare) a documentelor deterio-
rate (periodice, manuscrise valoroase), pentru o
bunã valorificare a acestora, constituie o altã
mãsurã de prezervare a documentelor. În cadrul
B.C.U. Bucureºti s-a realizat scanarea unor
documente de micã întindere precum ºi a
colecþiei de ex-librisuri a bibliotecii. Toate acestea
vor putea fi consultate pe site-ul bibliotecii.

Pentru lucrãri de mare amploare cu privire la
digitizarea colecþiilor sunt necesare eforturi cumu-
late financiar ºi organizatoric ale mai multor biblioteci
în vederea achiziþionãrii unui sistem informatic
profesional precum ºi gestionarea documentelor
electronice obþinute. În þara noastrã existã iniþiative,
încã izolate, din pãcate, cu privire la transferul unor
colecþii de periodice sau documente vechi.

Bibliotecile universitare cât ºi cele publice ar
trebui sã realizeze parteneriate cu privire la

transferul în format electronic al documentelor
ce le deþin ºi care definesc cultura romãnã.

Tratamentele de conservare în cadrul
Bibliotecii Centrale Universitare �Carol I� din
Bucureºti se realizeazzã prin douã segmente
distincte:

� activitatea de legãtorie curentã realizatã în
cadrul Atelierului de legãtorie care are drept scop
relegarea documentelor deteriorate de o
consultare intensã sau din cauza numeroaselor
fotocopieri. Tehnologia folositã în cadrul
atelierului de legãtorie a fost revizuitã, astfel încât
documentul relegat poate fi supus unui numãr
mare de consultãri. Materialele folosite sunt
materiale cu o rezistenþã sporitã ºi care nu induc
degradãri documentelor în timp.

Activitatea de restaurare pentru documentele
vechi, rare ºi bibliofile se realizeazã în cadrul
Laboratorului de restaurare, care a fost special
proiectat ºi amenajat în acest scop, având o
suprafaþã totalã funcþionalã de 71,1 m2, fiind
structurat în patru încãperi cu destinaþii clar defi-
nite. În cadrul Laboratorului de restaurare îºi
desfãºoarã activitatea 4 restauratori carte veche,
document atestat de Ministerul Culturii ºi Cultelor.
Laboratorul realizeazã lucrãri de restaurare a
colecþiei de carte veche ºi rarã a Bibliotecii Centrale
Universitare din Bucureºti �Carol I�, precum ºi
lucrãri de restaurare pentru alte instituþii contra
cost, în urma semnãrii unor contracte cu acestea

Exigenþele conservãrii ºi necesitãþile politicilor
coerente aplicate în acest domeniu rãmân, mai
mult ca niciodatã, la ordinea zilei la nivelul
Bibliotecii Naþionale, dar nu în ultimul rând în
bibliotecile centrale universitare ºi specializate,
adesea trecute sub tãcere.

Însã, pentru a mãsura utilitatea ºi limitele, este
necesar sã situãm în prealabil conservarea în
contextul funcþionãrii unei instituþii precum o
bibliotecã universitarã deþinãtoare de colecþii de
patrimoniu semnificative, fiind bine înþeles cã
fondurile curente nu trebuie sã se gãseascã a priori
excluse dintr-o politicã de conservare globalã.

Problema, de acum înainte, nu mai este doar
aceea de a conserva documentele potenþiale de
patrimoniu, acele documente susceptibile de a
intra într-o zi sau alta în sfera �conservabilului�,
ci ºi de a constitui patrimoniul de mâine.

Dr. Aurelian Cãtãlin Popescu
Biblioteca Centralã Universitarã �Carol I� din Bucureºti
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Biblioteca, locul cu rafturi ºi cãrþi
�reprezintã un concept, nu un loc fizic, o
activitate ºi nu o clãdire�, scria Sheldon Brook,
iar Maurice Line, considera cã  �important este
ca circuitele comunicãrii sã funcþioneze,
informaþia sã ajungã la utilizator în locul ºi
momentul potrivit��.

Ne punem întrebarea: care este rolul
bibliotecilor publice în era informaþionalã, în
societatea mereu în schimbare?

Este clar cã biblioteca publicã nu mai este
doar locul unde mergeam sã împrumutãm o
carte, aºa cum o ºtiam când eram elevi. Ea a
evoluat foarte mult în ultimii ani, a trebuit sã
þinã pasul cu noile tehnologii informaþionale
ºi sã-ºi dezvolte noi servicii pentru a putea
atrage noi categorii de utilizatori.

Profesia de bibliotecar încet, încet, îºi
recãpãtã importanþa de altãdatã, pentru cã
bibliotecarii sunt mult mai importanþi decât
colecþia de documente a instituþiei pe care o
conduc, ei fiind cei care oferã asistenþa
necesarã ºi acordã cel mai important ajutor
în alegerea corespunzãtoare a unui docu-
ment din imensitatea de documente existente.

O sarcinã a bibliotecarilor, în societatea
informaþionalã, este transmiterea de
competenþe utilizatorilor sãi privind
manipularea informaþiilor. Acest lucru face
referire atât la capacitatea de utilizare a
motoarele de cãutare, cât ºi la deprinderea
ºi stimularea copiilor, adolescenþilor de a citi.
Sunt deja multe biblioteci, din þarã ºi din
judeþul nostru, care oferã servicii de iniþiere
în utilizarea Internetului ºi a tehnologiei
moderne, dar aceasta reprezintã decât o micã

Biblioteca publicã �spaþiu al educaþiei permanente
�Biblioteca este templul învãþãrii, iar

învãþãtura a eliberat mai mulþi oameni
decât toate rãzboaiele istoriei.�Carl Thomas Rowan

parte din multe alte sarcini, dintre care am
aminti: învãþarea pe tot parcursul vieþii,
promovarea lecturii, promovarea ºi pãstrarea
valorilor culturale.

Astãzi, când chat-ul/facebok-ul se
foloseºte mai des ca loc de întâlnire ºi
comunicare între oameni, biblioteca
valoreazã enorm pentru contracararea
fenomenului de izolare. Astfel, într-o lume a
comunicãrii virtuale biblioteca devine un loc
al posibilelor contacte reale dintre oameni.

Loc al schimburilor de idei, al întâlnirilor
cultural-literare, biblioteca trebuie sã facã
programele de activitãþi: atractive, relaxante,
distractive ºi cu un conþinut de calitate.
Bibliotecile publice trebuie sã rezolve aceste
probleme, pentru a putea face faþã schimbãrilor
continue ale nevoilor societãþii.

Cea mai mare oportunitate pentru
bibliotecile publice din România a constituit-o
intrarea acestora în Programul �Biblionet� al
cãrui obiectiv principal este � facilitarea
accesului publicului larg la informaþie, prin
folosirea Internetului ºi a echipamentelor IT
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din bibliotecile publice, în mod
gratuit. Astfel, a fost creatã o mare
reþea de �CIP-uri� � Calculatoare
cu Internet pentru Public: 1475 de
biblioteci publice echipate cu 6461
calculatoare pentru acces public la
Internet, dar ºi cu proiector,
imprimantã, scaner ºi echipamente
de reþea, software. Au fost înfiinþate
41 de centre de formare în cadrul
bibliotecilor judeþene. Acestea au
fost dotate cu 11 laptop-uri,
imprimantã, scaner, video-
proiector, echipamente de reþea ºi
software-ul corespunzãtor.

Doi bibliotecari din fiecare
bibliotecã judeþeanã au trecut printr-un proces
de dezvoltare profesionalã în domeniul
instruirii adulþilor, au parcurs un curs de TOT
ºi au devenit traineri/formatori. Ei au instruit
bibliotecarii din bibliotecile locale, au þinut
cursuri de formare care sã-i ajute pe
bibliotecari sã devinã experþi în adaptarea
noilor tehnologii la nevoile comunitãþilor ºi sã
descopere / introducã noi servicii în biblioteci.

Multã lume a fost scepticã în privinþa reuºitei
acestui program. Însã rezultatele s-au vãzut
mai târziu, dupã ce au fost parcurse etapele
implementãrii programului. Beneficiile nu au
fost atât de evidente în cazul bibliotecilor
judeþene; în schimb, la cele locale rezultatele
au depãºit aºteptãrile.

Dacã înainte de intrarea în programul
Biblionet, pentru mulþi cetãþeni nu erau
disponibile beneficiile economice ºi sociale
ale accesului la Internet, acum oamenii din
comunitãþile locale pot utiliza serviciile de
e-administraþie, servicii bancare ºi de
administrare on-line a afacerilor, îºi pot cãuta
un loc de muncã, informaþii din domeniul
sãnãtãþii sau pot comunica cu rudele din
strãinãtate.

Tehnologia este în continuã ascensiune
ºi toþi ar trebui sã þinem pasul cu ea.
Bibliotecarii dâmboviþeni au înþeles acest
lucru ºi au participat/participã cu încântare

la cursurile organizate de Centrul de formare
al Bibliotecii Judeþene �Ion Heliade
Rãdulescu� Dâmboviþa: curs de Tehnologia
informaþiei ºi administrarea calculatoarelor cu
internet pentru public în biblioteci ºi cursul
Bazele serviciilor noi de bibliotecã.

Bibliotecarii au venit cu emoþii ºi
curiozitate la cursurile de utilizare a
calculatorului, dar sunt foarte optimiºti cã vor
învãþa repede ºi se vor descurca cu noua
tehnologie. O datã instruiþi, ei vor deveni
�formatori� pentru membrii comunitãþii lor � îi
vor iniþia în utilizarea calculatorului.

În 2012 � anul european al îmbãtrânirii
active ºi al solidaritãþii între generaþii,
biblioteca publicã vorbeºte ºi despre
incluziunea digitalã a seniorilor. În acest sens
Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa a organizat
cursul de �Povestiri digitale� pentru seniorii
din localitate. �Seniorii� au învãþat sã-ºi trimitã
mesaje prin poºta electronicã, au îmbinat arta
de a povesti cu instrumentele digitale ºi mul-
timedia, pentru a crea poveºti digitale.

Astfel, pentru a satisface nevoia
utilizatorilor de a fi on-line, bibliotecile publice
devin spaþii adecvate pentru activitãþi de
învãþare pe tot parcursul vieþii.

Ileana Faur ºi Florina Rotaru
Biblioteca Judeþeanã �I.H. Rãdulescu� Dâmboviþa



28

Curier � Revistã de culturã ºi bibliologie

În perioada 18-20 octombrie 2012 s-adesfãºurat la Brãila a XXIII-a ediþie a
Conferinþei Naþionale a Bibliotecarilor ºiBibliotecile Publice din România sub genericul�Viitorul aparþine bibliotecilor în schimbare�.

Aceastã ediþie a conferinþei a adus la Brãilaaproape 200 de participanþi, veniþi din toatecolþurile þãrii, oameni de carte, iubitori de nou,
interesaþi de viitorul tot mereu în schimbare,atât de formã cât mai ales de fond, al uneiinstituþii cheie � biblioteca � în viaþa unei
comunitãþi tot mai pretenþioasã.De-a lungul timpului, biblioteca, acest or-ganism viu, a cunoscut transformãri indiferent
de vremurile trãite. Au fost transformãri de formã� mai întâi bibliotecile cãpãtând altã înfãþiºare,încercând alinierea la standardele europene,
dar ºi la cerinþele propriilor utilizatori, aceºtiadorindu-ºi spaþii încãpãtoare, luminoase, calde,primitoare, unde sã-ºi petreacã clipe de relaxare,
sã socializeze, nu numai sã se informeze.Dar transformãrile au fost ºi de fond �începând cu schimbãrile de mentalitate, de
atitudine ºi comportament, în primul rând al�slujitorilor bibliotecii� ºi apoi al oamenilor carele calcã pragul, dar ºi al autoritãþilor de care
depind pentru concretizarea viitoarelor proiecte.Conferinþa a pus în prim plan schimbarea,ca provocare majorã pentru biblioteci, în
contextul dezvoltãrii tehnologiei informaþiei ºicomunicaþiilor, care trebuie sã vinã din interior,ca rãspuns la presiunea exterioarã. Nevoia de
schimbare este vitalã în acest �secol al vitezei�pentru cã biblioteca trebuie sã reprezinte unpunct de atracþie pe harta comunitãþii.

Într-o lume grãbitã, curioasã, pretenþioasã,în continuã schimbare trebuie sã facem ca

Conferinþa Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor
din Bibliotecile Publice din România

Brãila 18-20 octombrie 2012

tradiþionalismul ºi modernismul sã coexistebenefic pentru un viitor sigur al acestei instituþiide culturã. Pentru acest lucru trebuie sã oferim
servicii noi, servicii de calitate, inovatoare pentrua satisface gusturile utilizatorilor ºi pentru a-iajuta sã-ºi atingã scopurile personale. Asta se
urmãreºte prin noile servicii � transformareabibliotecilor în centre de formare ºi instruire,cluburi, ºcoli de varã, centre de voluntariat,
puncte de informare europeanã, încurajândastfel ºi parteneriatele între instituþii.Acesta este scopul conferinþelor tematice:
oameni de bine, oameni de carte ºi editori seîntâlnesc, se informeazã, se pun la curent cutot ce-i nou, ultimele tendinþe, fac schimb de
idei, îºi povestesc experienþe, trãiri, împãrtãºescdin proiectele gândite ºi muncite pentru oameni,pentru un viitor mai bun ºi mai îndrãzneþ.

Lucrãrile conferinþei s-au desfãºurat pe douãsecþiuni: 1. Cum s-a schimbat bibliotecamea? 2. Colaborãri locale în folosulcomunitãþii, intercalând astfel reprizele de lucrucu temã strict profesionalã, cu manifestãriculturale atractive reprezentate de vernisaje
(expoziþii de fotografie, artã plasticã ºi caricaturã)ºi proiecte cu programe educaþionale.La acest eveniment de înaltã þinutã
profesionalã preºedintele Asociaþiei Naþionalea Bibliotecarilor ºi Bibliotecile Publice dinRomânia (ANBPR), Doina Popa, a prezentat
speranþele, reuºitele, temerile asociaþiei pecare a condus-o în mandatul 2008-2012.

Claudia Chebac ºi Daniela Iordache
Biblioteca Judeþeanã �I.H. Rãdulescu� Dâmboviþa

DIN VIAÞA BIBLIOTECILOR

continuare la pagina 38
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2012 a fost Anul European al ÎmbãtrâniriiActive ºi al Solidaritãþii între Generaþii, ocazie
de a reflecta asupra faptului cã europeniitrãiesc mai mult ºi se menþin mai sãnãtoºi
decât în trecut ºi de a înþelege oportunitãþilepe care acest context le reprezintã.

Îmbãtrânirea activã poate oferi viitorilor
vârstnici oportunitatea:� sã rãmânã pe piaþa muncii ºi sã îºi

împãrtãºeascã experienþa;� sã joace în continuare un rol activ în
societate;

� sã ducã o viaþã cât se poate desãnãtoasã ºi de satisfãcãtoare.
În data de 8 noiembrie 2012, la Bucureºti,Centrul de Pregãtire Profesionalã în Culturã

a organizat Seminarul internaþional �Seniorii
ºi educaþia � care este rolul organizaþiilor
culturale?�, seminar organizat cu ocazia
încheierii proiectului ASLECT � Persoaneleîn vârstã învaþã, educã, transmit ºi comunicã
(co-finanþat prin programul Lifelong Learning,subprogramul KA4 � Diseminare,
exploatare, valorizare). Scopul seminarului
a fost acela de a oferi sfaturi ºi exempledespre modalitãþi prin care persoanele în

Seminarul internaþional �Seniorii ºi educaþia �

care este rolul organizaþiilor culturale?�
Bucureºti, 8 noiembrie 2012

vârstã pot fi de implicate activ în comunitate,drept persoane care învaþã, formatori ºi
transmiþãtori de cunoºtinþe ºi competenþe.Proiectul ASLECT a urmãrit sã accen-
tueze deschiderea organizaþiilor culturalefaþã de persoanele în vârstã ºi sã responsa-
bilizeze persoanele de vârsta a treia în a
contribui mai mult la domeniul educaþiei ºi alculturii. Pentru a atinge aceste scopuri, se
încearcã folosirea îndrumãrilor oferite depracticile existente, dezvoltate în ultimii ani
de profesioniºti ai educaþiei ºi ai culturii din
Uniunea Europeanã.Partenerii proiectului (Bulgaria, Turcia, Aus-
tria, Germania ºi Italia) au elaborat un set decriterii ce vizeazã identificarea practicilor
educaþionale ce implicã persoanele în vârstã.Principalele criterii sunt reprezentate de
conceptele de responsabilizare ºi partici-
pare a persoanelor în vârstã la procesul cul-tural ºi educaþional.

Proiectele selectate prezintã o gamãdiversã a abordãrilor asupra felului în care
persoanele în vârstã pot fi ajutate sã identifice
noi modalitãþi practice de a-ºi trece în revistãexperienþa ºi abilitãþile personale, precum ºi
de a explora noi oportunitãþi de învãþare ºiimplicare în comunitate.

Proiecte selectate:1. Persoanele de vârsta a treia în calitate
de educatori ºi valorificarea cunoºtinþelor
tradiþionale � Doing2Learn (re-implicareapersoanelor de vârsta a treia în procesul de
învãþare, în special în ceea ce priveºtedezvoltarea competenþelor TIC).

2. Vârstnicii ca mentori ai colegilor de
serviciu mai tineri (familiarizarea seniorilor cupropriile �competenþe mascate�, oferindu-le
instrumente pentru a-ºi transmite în mod
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adecvat knowhow-ul noilor generaþii care
lucreazã, precum ºi stimularea dorinþeiseniorilor care încã muncesc de a contribui
la învãþarea intergeneraþionalã. Promoveazãºi exploateazã un model inovator de învãþare
intergeneraþionalã, fondatã pe colaborare
între angajaþii mai în vârstã ºi cei tineri dincadrul companiilor. Pe baza ipotezei cã
angajaþii seniori reprezintã elemente preþioasecare deþin abilitãþi profesionale ºi capital so-
cial, SISC a considerat cã aceºti vârstnici seconstituie în mentori competenþi ºi în repere
pentru noii angajaþi).

3. Conectarea domeniilor de servicii
culturale ºi sociale (acest caz pune în luminã o
formulã de colaborare între organizaþii ºi instituþiidin domeniul cultural ºi din domeniul social,
dezvoltatã la nivel local într-un oraº din România.
Centrul CASPEV pentru vârstnici oferã diversetipuri de suport seniorilor din Baia Mare, de la
consiliere juridicã la oportunitãþi de învãþare ºiactivitãþi recreative).

4. Persoanele în vârstã, amintirile ºi
învãþarea intergeneraþionalã (a abordat
aspecte importante pentru vârstnici, cum ar
fi e-incluziunea, coeziunea socialã, învãþareape tot parcursul vieþii; produsul principal al
proiectului, blogul HiStory. Vârstnicii suntactori/creatori de conþinut; în acelaºi timp, ei
învaþã cum sã foloseascã Web 2.0 ºi TIC).

5. O prezenþã mai amplã ºi îmbunãtãþitã
a vârstnici lor în cadrul  acþ iuni lor de
cooperare la nivel european � Proiectul
AESAEC (are drept obiectiv activareacetãþenilor vârstnici pentru a beneficia mai
mult de fondurile acordate de UE, precum
ºi implicarea acestor cetãþeni în elaborareaunor propuneri de proiecte în folosul
propriu).6. Proiectele din domeniul artelor
comunitare ºi vârstnici (se desfãºoarã ca ocolaborare între un cãmin de bãtrâni ºi un ate-
l ier de teatru comunitar. Principalele
obiective ale proiectului: îmbogãþirea vieþiibãtrânilor din cãmin, creºterea stimei de sine
ºi a încrederii în sine a acestora, determi-narea bãtrânilor sã trãiascã o viaþã activã prin
implicarea lor în activitãþi educaþionale ºi
culturale, util izarea cunoºtinþelor ºi acompetenþelor lor pentru a îmbogãþi ºi vieþile
altor persoane, dar ºi creºterea gradului deconºtientizare ºi deschiderea comunitãþii
faþã de vârstnici).7. Elaborarea de politici cu ºi pentru
vârstnici  � Proiectul de la izolare la
incluziune (munca din cadrul proiectului s-aconcentrat pe identificarea ºi îmbunãtãþirea
acelor mãsuri care oferã grupurilor ceprezintã un r isc mult idimensional de
excludere socialã posibilitatea de a participa
pe deplin la viaþa comunitãþii).8. Învãþarea autodidactã în a doua
jumãtate a vieþii  � Proiectul PALADIN(contribuie la responsabilizarea seniorilor prin
pregãtirea lor pentru învãþarea autodidactã,îndeosebi în cele 5 domenii ale vieþii:
sãnãtate, activitate, educaþie, cetãþenie activã
ºi finanþe).9. Creativitatea interculturalã a vârstnicilor
(obiective: recunoaºterea, suportul ºiîmbogãþirea vieþii culturale ºi a învãþãrii
vârstnicilor din Europa prin acþiuni de advo-
cacy, informare, educaþie, instruire, expertizãîmpãrtãºitã, parteneriat strategic).

10. Seniorii ºi viaþa comunitãþii locale �
SenEmpower (a fost construit pe baza mai
multor concepte; unul dintre acestea este cabãtrânele singure ºi alte grupuri vulnerabile
de vârstnici aflaþi în contexte sociale
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marginale prezintã un risc ridicat de izolare
socialã).

11. Creºterea gradului de conºtientizare
privind învãþarea ca factor-cheie în cadrul
procesului de îmbãtrânire activã
(accentueazã rolul învãþãrii pentru adulþi ca
factor major al îmbãtrânirii active. Seniorii aufost implicaþi în toate fazele programului
educaþional, iar pãrerile ºi experienþele lor aufost luate în considerare în procesul
dezvoltãrii programului de cursuri).12. Voluntari vârstnici din Europa
(conceptul principal al serviciului
transnaþional de voluntariat este învãþareareciprocã interculturalã prin intermediul
reunirii unor persoane provenind din mediisociale ºi culturale diferite. Aceasta poate
aduce mari beneficii seniorilor, atât în ceea
ce priveºte �învãþarea pe tot parcursul vieþii�,cât ºi în gradul ridicat de motivare a
vârstnicilor pentru a continua învãþarea;astfel, persoanele în vârstã au ocazia sã se
dezvolte în plan personal ºi sã-ºi descopereabilitãþi pe care nu ºtiau cã le deþin).

13. Mentori educaþionali pentru tineri �
HEAR ME (oferã un pachet de cursuri destinatpensionarilor în vârstã de peste 55 de ani care
au potenþialul de a deveni mentori pentru eleviicare abandoneazã ºcoala. Proiectul încearcã
sã amplifice ºi sã dezvolte aptitudinile ºi stima
de sine a ambelor grupuri. Este un proiectintergeneraþional care face legãtura între
vârstnici ºi tineri).14. Vârstnicii, ghizi pentru viaþa comu-
nitãþii locale. (Ghizii-Vârstnici dezvoltã,implementeazã ºi disemineazã o programã
pentru instruirea voluntarilor mai în vârstã în
vederea efectuãrii de excursii ghidate,destinate vârstnicilor ºi informarea lor
asupra ofertelor specifice care le stau ladispoziþie în propria localitate; de exemplu:
oportunitãþi de învãþare pe tot parcursul
vieþii, posibilitãþi de voluntariat ºi furnizareade servicii de asistenþã socialã. Dezvol-
tându-ºi anumite competenþe-cheie, ghizii-vârstnici au acþionat nu numai în calitate de
beneficiari finali, ci ºi de promotori aiacestor act ivi tãþ i  succesive dedicate
cetãþenilor mai în vârstã).

15. e-Learning pentru vârstnici � Proiectul
eLSe-Academy (a dezvoltat ºi a înfiinþat o
academie de e-learning pentru acei vârstniciinteresaþi ºi capabili sã dobândeascã sau sã-ºi
dezvolte mai mult competenþele în domeniul
Tehnologiei Informaþiei ºi Comunicãrii (TIC).Pentru a face faþã diverselor slãbiciuni ºi
neputinþe ale vârstnicilor, accentul a fost pus înspecial pe elementele multimedia cum ar fi:
demonstraþii, elemente audiovizuale ºi exerciþiiinteractive).

Proiectele prezentate în cadrul
seminarului ºi-au propus sã consolidezecapacitatea organizaþiilor culturale ºi
educaþionale de a oferi un mediu de învãþareºi de comunicare specific nevoilor
persoanelor în vârstã. Principalul obiectiv al
proiectelor este sã creeze oportunitãþipersoanelor în vârstã pentru a-ºi folosi
experienþa/competenþele ºi pentru a deveniformatori de adulþi pentru colegii lor ºi pentru
alte grupuri interesate, în cadrele specificeoferite de organizaþiile culturale.

Acestea sunt o reacþie împotriva unorprejudecãþi foarte des întâlnite:
1. oamenii nu mai învaþã dupã ce trec deo anumitã vârstã
2. pe mãsurã ce oamenii îmbãtrânesc,

cunoºtinþele, abilitãþile ºi competenþele lor seuzeazã moral din pricina modificãrilor din
procesele care au loc în cadrul societãþii.

Florina Rotaru
Biblioteca Judeþeanã �I.H. Rãdulescu� Dâmboviþa
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Aflate în plin proces de modernizare,bibliotecile din România se transformã, perând, în adevãrate centre de educaþie în oricedomeniu al publicului larg. Evoluþia tehnicii ºi
mai ales a informaticii îºi gãseºte locul ºi înaceste instituþii de educaþie ºi culturã care, pelângã serviciile tradiþionale binecunoscute detoþi, oferã ºi unele soluþii la nevoile comunitãþilorpe care le deservesc.Firescul trebuie sã se întâmple ºi aici.
Bibliotecile nu mai sunt numai locuri dedepozitare a culturii ºi istoriei, de cercetare,de studiu ºi educaþie pentru persoaneinteresate de formarea profesionalã, culturã,cunoaºtere, ci se adapteazã ºi ajusteazã per-manent venind în întâmpinarea nevoilor de
formare ºi informare a publicului larg, precumºi a unor grupuri þintã bine determinate careau o situaþie specialã.În aceastã posturã se aflã ºi adolescenþiicare în era bombardamentului informaþional numai sunt atraºi de lectura-carte, având la
îndemânã alte preocupãri, alte surse deinformare, alte modalitãþi de petrecere atimpului liber etc. Categorie de public cu nevoi

speciale date fiind transformãrile fizice, psihiceºi biologice specifice vârstei, adolescenþii nunumai cã au necesitãþi deosebite, dar au ºipreocupãri aparte, precum ºi un comportament
diferit. Toate acestea sunt înþelese de cei aflaþiîn slujba adolescenþilor care folosescbibliotecile publice de peste ocean. Atenþi latrebuinþele tuturor categoriilor de public, dar maiales ale tinerilor au creat secþii în bibliotecinumai pentru aceºtia. Astfel, adolescenþii nu
numai cã beneficiazã de servicii dedicate ºispecifice vârstei lor, dar au intimitate în spaþiilebibliotecii pentru a se manifesta aºa cumdoresc, mai ales aºa cum vârsta le-o cere. Maimult, programul de lucru este astfel ajustatîncât sã permitã efectiv accesul la produsele
ºi ofertele bibliotecii pe tot parcursul orelor delucru, secþiile respective fiind deschise cuprecãdere dupã-amiaza ºi în week-end, ºtiutfiind faptul cã adolescenþii sunt la cursuridimineaþa.Poate cã aceasta sã fie una din explicaþiile
oferite nouã românilor atunci când la întrebarea
cât la sutã din populaþia deservitã de bibliotecã
o ºi utilizeazã primim un rãspuns aproapeºocant � 69% în USA, comparativ cu ceiaproximativ 10% din þara noastrã.Când vorbeºti sau te gândeºti la bibliotecã
ai în minte un loc plin de diferite tipuri dedocumente, dar mai ales de liniºte, aºa cumse întâmplã în bibliotecile din România. Contrarnouã, conºtienþi de faptul cã sunt puºi în slujbacetãþeanului, a comunitãþii, bibliotecariiamericani creeazã programe, servicii, spaþii
plecând de la cererea publicului. Pentru cãadulþilor le trebuie liniºte ca sã citeascã,deoarece adolescenþii sunt zgomotoºi, pentrucã proaspetelor mãmici le trebuie un loc de

Servicii pentru adolescenþi în biblioteca publicã
�Bibliotecile nu mai sunt locuri care doar colecteazã

ºi împrumutã cãrþi; astãzi ele înseamnã totul� �
bibliotecar, Upper Silesia, Polonia
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socializare, bunicii împreunã cu cei mai miciau nevoi de un loc pentru citit ºi joacã etc., aufost create spaþii care sã îndeplineascã toateaceste dorinþe ºi nevoi. Dar cum au putut sãîmplineascã toate acestea într-o singurã
bibliotecã? Rãspunsul este � Prin modificarearegulii cu privire la liniºte. Spaþiile suntsemnalizate distinct folosind simbolisticaculorilor. Dacã este verde, atunci poþi facezgomot oricât doreºti; dacã este galben sepoate vorbi în ºoaptã, iar dacã este vorba de
roºu, cu toþii trebuie sã pãstrãm liniºte deplinã.Biblioteca trebuie sã devinã locul deîntâlnire a diferitelor categorii de public, desoluþionare a problemelor acestora, þinând contefectiv de nevoile ºi dorinþele comunitãþii pecare biblioteca ar trebui sã le cunoascã prin
contactul direct ºi permanent cu aceasta ºi nu
recurgând la viziunea corpului managerial al
instituþiei. Atât timp cât nu existã nicio legãturãîntre dorinþa conducerii unei astfel deaºezãmânt ºi nevoile publicului, biblioteca nuva putea oferi servicii care sã o numeascã
bibliotecã, transformându-se încet, încet într-unmuzeu al cãrþii.Personalul cu funcþii de conducere dinbiblioteci trebuie sã ofere atenþia cuvenitãpublicului larg, sã discute cu utilizatorii, sã îiajute, sã le aplice chestionare pentru a le afla
nevoile în vederea gãsirii unor soluþii, realizândastfel din bibliotecã o instituþie publicã careoferã recreere, educaþie ºi culturã în adevãratulsens al cuvântului.Dacã pânã nu demult adolescenþii veneaula bibliotecã pentru bibliografia ºcolarã sau
pentru lectura de loisir, astãzi ei pot sã creeze

ºi sã se recreeze utilizând tot ceea ce le oferão bibliotecã. În momentul în care pãtrunzi într-osecþie de adolescenþi într-una din bibliotecileamericane observi încã de la primul contactfaptul cã nimic nu seamãnã cu o bibliotecã însensul cunoscut de noi românii. Spaþii largi
pline de public vesel, zgomote, muzicã... ºicâteva rafturi cu cãrþi care parcã stau mãrturiefaptului cã ne aflãm într-o bibliotecã. Undepriveºti vezi adolescenþi care fac ceva util, uniilucreazã la calculator, alþii sunt preocupaþi deultimele video-jocuri achiziþionate de bibliotecã,
într-un colþ câþiva pasionaþi de muzicã compunmelodii ºi versuri pentru teatrul ºcolar utilizândGuitar Hero, cinefilii au spaþiul lor, interesaþiide lecturã au locul lor în aceeaºi secþie, meserotunde le stau la dispoziþie ºi canapeleconfortabile. Muzica ºi zgomotele din preajmã
nu îi deranjeazã deloc, îi fac sã se simtã caacasã. La masa vecinã, bibliotecarul oferãsuport pentru realizarea temelor. Copacul
cunoaºterii dã tuturor celor care trec pragulbibliotecii posibilitatea de a afla mai multedespre realizãrile adolescenþilor prin
multitudinea fotografiilor electronice cãrora ledau viaþã ramele foto digitale.
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Se urmãreºte de fapt formarea atitudinilorºi crearea conexiunii dintre atitudini ºicomportament la adolescenþi. Pasiuniledeclarate ale tinerilor stau la baza organizãriiserviciilor bibliotecilor publice din USA.Bineînþeles cã multe din serviciile de

bibliotecã sunt sprijinite de voluntari, mulþi dintreei fiind selectaþi din rândul adolescenþilor careînvaþã sã foloseascã tot felul de echipamentela bibliotecã. Prietenii bibliotecii ajutã lavânzarea cãrþilor ºi a diferitelor suveniruri pecare biblioteca le comercializeazã pentru a-ºi
suplimenta veniturile, dar ºi la orice alteactivitãþi pe care aceºtia sunt formaþi sã ledesfãºoare de cadrele bibliotecii, venind astfelîn sprijinul comunitãþii dar ºi al lor personal prindobândirea unor experienþe ºi competenþeprofesionale. Oferind atenþia cuvenitã
programelor de voluntariat, biblioteca nu maieste reticentã la nou, la ideile care vin de lapersoane din afara instituþiei ºi care reprezintãde fapt comunitatea pentru care lucreazã ºinu cãreia îi oferã serviciile.Ca ºi bibliotecile din România, cele
americane trec prin restructurãri de personalºi reduceri bugetare mari, criza economicã

mondialã având un cuvânt important de spus
ºi aici. Cu toate acestea se gãsesc soluþiipentru orice situaþie atâta timp cât publicul ocere. De exemplu, deoarece nu sunt suficientefonduri pentru achiziþionarea unor instrumente,echipamente, tehnicã etc., dar care suntfolosite de cetãþeni acasã ori dorite de aceºtia,
bibliotecile organizeazã prezentãri, meserotunde, ateliere de lucru la care sunt invitaþireprezentanþi ai unor producãtori, magazine,specialiºti care pot învãþa publicul larg cum sãutilizeze respectivele noutãþi în domeniilemenþionate. Iatã, scopul educativ al bibliotecii
poate fi completat ºi astfel! Noua modalitatede atragere a utilizatorilor de servicii oferite debibliotecã aduce beneficii multiple, fiind ºi osursã de sponsorizare, de atragere departeneri care cunosc importanþa ºi vizibilitateabibliotecii în comunitate, oferind astfel
publicitate firmelor lor, biblioteca devenind unloc de întâlnire al oamenilor de afaceri.Obiºnuiþi cu atitudinea pasivã a românilorîn general dar ºi în ceea ce priveºte soartabibliotecilor, bibliotecarul se mulþumeºte sãvadã aceeaºi poziþie ºi la autoritãþile care
au un cuvânt de spus în viaþa oricãreibiblioteci. Cum ar putea fi altfel când nemulþumim sã aºteptãm fãrã a face niciundemers. Într-un sistem sãnãtos, publicul largdin buzunarul cãruia este întreþ inutãbiblioteca, este cel care ia decizia în final,
care ia atitudine faþã de orice înseamnãbiblioteca, ºi asta pentru cã ea face ºiînseamnã educaþia publicã, educaþie care
continuã ºi dupã terminarea ºcolii.

Vlãduþ Andreescu
Biblioteca Judeþeanã �I.H. Rãdulescu� Dâmboviþa
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Respect cartea ºi pe cei care o citesc! Sunt
conºtientã cã supremaþia cãrþii în topul
transmiþãtorilor de informaþie este serios
ameninþatã în zilele noastre de asaltul
componentelor multimedia: calculator-internet sau
televizor. Este o realitate cu care se confruntã
structurile documentare, însã eu o consider
doar o provocare. Sunt convinsã cã doar
adoptând o strategie coerentã, care sã îmbine
tradiþionalul cu modernul, aducând în bibliotecã
noile tehnologii, fãrã a minimaliza sau a trece
în plan secund rolul ºi importanþa cãrþii, putem
readuce cartea ºi, implicit, cititul în rândul celor
mai eficiente metode de obþinere a informaþiei.

Rolul tradiþional al bibliotecilor publice va
rãmâne, în principal, acelaºi, dar noile tipuri de
documente, care se schimbã, se miºcã ºi dispar
constant, necesitã noi aplicaþii de competenþe
profesionale. Serviciile de reþea completeazã
colecþiile fizice, dar nu le înlocuiesc.

Competenþele bibliotecarilor în domeniul
cercetãrii documentare ºi a cunoaºterii surselor
de informare se extind pentru a cuprinde ºi
documentele electronice. Bibliotecarii
analizeazã, clasificã ºi descriu informaþiile
destinate a fi utilizate în sistemele de cercetare
sprijinind utilizatorii în a gãsi ceea ce ei cautã.

Biblioteca Comunalã Perºinari � înfiinþatã la
data de 25 martie 2008, este o bibliotecã de tip
enciclopedic, colecþia fiind reprezentatã de
documente repartizate pe toate domeniile
cunoaºterii: Generalitaþi; Filosofie; Religie;
ªtiinþe sociale; Matematici, ªtiinte naturale ºi
exacte; ªtiinte aplicate; Medicinã; Tehnicã; Arte;
Recreere; Divertisment; Sport; Lingvisticã.
Literaturã; Geografie; Biografii; Istorie.

La momentul înfiinþãrii, colecþiile bibliotecii
erau alcãtuite dintr-un numãr de 2486 de
documente (Cf. Registrului Inventar), fondul de
carte existent provenind prin transfer de la
Biblioteca Judeþeanã �Ion Heliade Rãdulescu�
Dâmboviþa. Pe parcursul urmãtorilor 4 ani �
(2009, 2010, 2011, 2012) numãrul documentelor
din bibliotecã a crescut, ajungându-se la finalul

Rolul bibliotecii în comunitate

anului 2012 la o colecþie ce însumeaza 4130 de
documente realizatã prin achiziþie, transfer de
documente, donaþii din partea membrilor
comunitãþii.

Încã de la înfiinþare, o prioritate a Bibliotecii
Comunale Perºinari a fost satisfacerea nevoilor
întregii comunitãþi pentru a contribui la dezvoltarea
societaþii civile, consolidarea democraþiei ºi
spiritului civic, educaþie permanentã, dezoltarea
socialã ºi economicã a comunitãþii ºi la susþinerea
diversitãþii culturale. În anul 2008 au fost încheiate
170 contracte de împrumut, iar în anul 2012
numãrul utilizatorilor activi a crescut la 406,
observându-se o tendinþã ascendentã atât în ceea
ce priveºte numãrul utilizatorilor, precum ºi numãrul
de volume/publicaþii inventariate.

În vederea cunoaºterii cerinþelor bibliografice
ale procesului de învãþãmânt ºi a satisfacerii
nevoilor de lecturã ale elevilor, a funcþionat în
permanenþã legãtura cu toate instituþiile culturale
ale comunei noastre � Primãria Perºinari, ªcoala
Gimnazialã Perºinari, Grãdiniþa cu Program Normal
Perºinari, Biserica Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil,
Poliþia � fiind organizate deplasãri la sediul acestora
ºi acþiuni în colaborare cu ele. Activitãþile au fost
proiectate conform Calendarului manifestãrilor cul-
tural-artistice, realizat de Biblioteca Judeþeanã �Ion
Heliade-Rãdulescu� Dâmboviþa. Existã legãturi
durabile cu cadre didactice ºi elevi care rãspund
constant la acþiunile de animaþie culturalã ale
bibliotecii. În realizarea unor activitãþi culturale,
Biblioteca Perºinari colaboreazã cu unele biblioteci
publice sau ºcolare din judeþ, cu participarea
membrilor Consiliului ªtiinþific împreunã cu folcloriºti,
publiciºti, scriitori ºi sculptori locali, veterani de
rãzboi, intelectuali ºi pensionari. Prin aceste acþiuni,
biblioteca ºi serviciile oferite de aceasta au devenit
mult mai vizibile, atât în comunitatea pe care o
deserveºte, cât ºi la nivel judeþean.

Organizãm adesea �Expoziþii de carte� pe
baza unei tematici (Ex. Povestiri istorice pe
tema �Trecutul istoric al poporului nostru�) sau
se expun cãrþile nou apãrute ori cu ocazia
aniversãrii zilei de naºtere a unui autor.
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O altã manifestare desfãºuratã în bibliotecã

este Concursul literar de forma Cine ºtie câºtigã,
care urmãreºte acumularea de cunoºtinþe pe
teme literare, concursuri finalizate cu diplome ºi
premii atractive.

Existã preocupãri permanente pentru a
descoperi potenþiali colaboratori, precum ºi
întreþinerea relaþiilor cu persoane care au
contribuit sau pot contribui efectiv la dezvoltarea
colecþiilor bibliotecii prin donaþii sau atragerea
unor parteneri, care oferã, la rândul lor, sprijin
material, logistic ºi intelectual în realizarea
diferitelor acþiuni ale bibliotecii. Selectãm continuu
voluntari pentru recuperarea ºi reconditionarea
cãrþilor deteriorate, pentru efectuarea unor acþiuni
de sondare a interesului de studiu, lecturã,
informare ºi documentare al utilizatorilor activi
ºi potenþiali ºi pentru distribuirea pliantelor care
cuprind informaþii despre bibliotecã ºi despre
avantajele serviciilor de bibliotecã, despre
condiþiile în care pot deveni utilizatori ai bibliotecii.

Dupã interviurile avute cu numeroase
persoane din localitatea noastrã, am descoperit
nevoia de informare a membrilor comunitãþii
noastre cu privire la Uniunea Europeanã. Cu
sprijinul Centrului Europe Direct Târgoviºte am
reuºit înfiinþarea unui Punct de Informare
Europeanã în luna iulie 2009, prin intermediul
cãruia cetãþenii obþin informaþii ºi rãspunsuri
privind legislaþia Uniunii Europene, politicile ºi
programele sale, precum ºi alte oportunitãþi de
finanþare, oferind un serviciu adaptat nevoilor lo-
cale. De asemenea, creeazã pentru publicul larg
oportunitatea de transmitere de feed-back
instituþiilor europene sub forma de întrebãri, opinii
sau sugestii.

În cadrul bibliotecii noastre funcþioneazã ºi
un Punct de Informare privind Oficiul de Stat
pentru Invenþii ºi Mãrci care furnizeazã informaþii
cu privire la protecþia proprietãþii industriale ºi a
drepturilor de autor.

Împreunã cu membrii Consiliului Local
Perºinari, utilizatori ai bibliotecii noastre, cadre
didactice ºi elevi ne implicãm în acþiuni organizate
de Centrul Europe Direct Târgoviºte privind
protecþia mãrcii ºi a designului european,
participãm la multiple seminarii pe diverse teme
unde au loc dezbateri privind protecþia proprietãtii
intelectuale. Am fost interesaþi de implicarea în
astfel de programe, fiind important de ºtiut, care

sunt regulile prin care ne putem proteja produsele
proprii (vinul din zona Perºinari, costumele
populare, etc.).

Tot pe tema protecþiei dreptului de autor, am
selectat elevi ai ªcolii Perºinari pentru
participarea la programul �ªcoala de varã pentru
copii ºi tineri�, desfãºurat la Biblioteca Judeþeana
�Ion Heliade-Rãdulescu� Dâmboviþa. În cadrul unor
ateliere de lucru, copiii ºi-au format deprinderi în
confecþionarea unor produse care au fost
valorificate prin acþiuni umanitare: �Magia
darurilor�, �Crãciun European�.

În colaborare cu ªcoala (cadre didactice ºi
elevi) ºi Consiliul Local iniþiem adesea programe
de întrajutorare a persoanelor cu posibilitãþi
materiale reduse (copii, bãtrâni, familii
numeroase) prin colectarea de bunuri constând
în alimente, jucãrii, bani, etc.

Este de remarcat implicarea în documen-
tarea ºi cãutarea unor materiale necesare
realizãrii lucrãrii �Pagini de monografie � comuna
Perºinari�. În cadrul acþiunilor de documentare
am organizat diferite întâlniri cu bãtrânii satului
care au povestit despre obiceiuri specifice
diferitelor evenimente din viaþa satului � nuntã,
botez, înmormântare. Relatãrile cetãþenilor
comunei au fost înregistrate ºi prelucrate de
colaboratorii domnului Ion Bratu, coordonator
ºtiinþific al lucrãrii sus-menþionate.

Foarte apreciat de cãtre membrii comunitãþii
este ajutorul la lecþii acordat elevilor ºi sprijinul oferit
cadrelor didactice în vederea realizãrii lecþiilor prin
întocmirea unor fiºiere tematice care sã rãspundã
nevoilor reale de informare ºi formare a acestora.
De asemenea am pus la dispoziþia celor interesaþi
materiale informative, manuale ºi bibliografie
ºcolarã, dar ºi cãrþi pentru realizarea diferitelor
referate ºi teme.

Biblioteca noastrã promoveazã noile apariþii
editoriale în cadrul ºcolilor ºi la sediu, prin
organizarea unor expoziþii, întâlniri cu scriitori, cadre
didactice ºi intelectuali cu ocazia evenimentelor
social-culturale la nivel naþional ºi local.

În primãvara anului 2010 am început
documentaþia pentru implementarea în cadrul
bibliotecii noastre a programului �BIBLIONET-
LUMEA ÎN BIBLIOTECA MEA�. �Biblionet� este
un program de cinci ani care le va facilita românilor
accesul gratuit la informaþie prin stimularea
dezvoltãrii unui sistem de biblioteci publice
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moderne în Romania. �Biblionet� ajutã bibliotecile
sã rãspundã nevoilor exprimate în comunitãþile lo-
cale prin cursuri de formare pentru bibliotecari ºi
introducerea de echipamente IT în biblioteci, sub
forma unui parteneriat între IREX ºi Asociaþia
Naþionalã a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice
din Romania (ANBPR), autoritãtile locale ºi
naþionale ºi bibliotecile din þarã. IREX este o
organizaþie internaþionalã non profit, care oferã
îndrumare ºi programe inovatoare destinate sã
contribuie la creºterea calitãþii în educaþie, sã
încurajeze dezvoltarea societãþii civile. Înfiinþatã
în 1968, IREX funcþioneazã în peste 50 de þãri,
primind finanþare de la Fundaþia Bill ºi Melinda
Gates, pentru implementarea programului
�Biblionet� în România.

Întrunind cerinþele date în ceea ce priveste
spaþiul, securizarea bibliotecii, mobilierul,
conectarea la Internet, în luna august 2010,
Biblioteca Comunalã Perºinari ºi-a deschis
porþile cu un nou serviciu destinat tuturor
membrilor comunitãþii: �Centru cu Internet gratuit
pentru public�. Biblioteca a fost dotatã cu o serie
de echipamente care au fost puse la dispoziþia
publicului: calculatoate, imprimantã, scanner,
video-proiector; etc.

Fi ind insti tuþ ie culturalã, bibl ioteca
promoveazã în primul rând CARTEA ºi încearcã
atragerea la lecturã a unui numãr cât mai mare
de cititori. Ca bibliotecar, privesc copilul cu care
lucrez nu ca pe un adult în miniaturã, ci ca pe
un om în continuã dezvoltare. Caut sã
pregãtesc activitãþile într-un mod în care sã
trezeascã utilizatorilor mei curiozitatea ºi sã
pãstrez viu interesul pentru cunoaºtere, pentru
frumos, dar ºi sã provoc cãutarea,
descoperirea noului. Pentru a ne atinge scopul,
trebuie sã-l obiºnuim pe cititor sã-ºi caute
drumul ºi aceasta nu se poate realiza fãrã
obiºnuinþa de a lectura, iar lectura nu poate fi
fãrã interes. Am observat cã mulþi preferã sã
priveascã o emisiune la televizor sau sã caute
pe Internet în loc sã citeascã. Cu toatã
amploarea pe care au luat-o calculatorul sau
televizorul ºi celelalte mijloace audio-vizuale,
cartea a rãmas unul dintre cele mai frecvente
mijloace de autoinstruire, de formare a omului
societãþii moderne, de aceea, noi, bibliotecarii,
avem datoria de a prezenta micilor noºtri cititori,
într-o luminã cât mai bunã foloasele cãrþii ºi sã

facem tot ce ne stã în putere pentru a-i atrage
în descifrarea misterelor ascunse între filele
fiecãrei cãrþi. În acest sens, biblioteca este
deseori spaþiul unde au loc ºezãtori literare;
aceasta este o formã atractivã, recreativã ºi
dinamizatoare fiind cadrul cel mai adecvat
manifestãrii libere a elevilor ºi, în consecinþã cel
mai eficient mijloc de exersare ºi cultivare a
relaþiilor de colaborare, de încredere, fiind o
formã de activitate colectivã. Acest tip de acþiune
este desfãºurat la anumite intervale de timp,
ceea ce permite acumularea unor cunoºtinþe
pe baza cãrora elevii sã poatã participa la
desfãºurarea acesteia.

Enumerãm în continuare câteva din activitãþile
desfãºurate în Biblioteca Perºinari în decursul
timpului:

� VACANTA LA BIBLIOTECA � 02-06 IULIE
2012 http://www.gazetadambovitei.ro/educatie/
320-bibiloteci/4178-vacana-mare-la-biblioteca-
perinari

� ZILELE BIBLIOTECII COMUNALE
PERªINARI � 25 MARTIE 2012

� INAUGURARE BIBLIONET 18 octombrie
2010

� SUNTEM COPII AI EUROPEI � 1 IUNIE
2011 � activitate desfãºuratã în colaborare cu
elevii ªcolii Persinari, în cadrul unei acþiuni iniþiate
de Centrul EUROPE DIRECT TÂRGOVIªTE

Dupã mai bine de patru ani de activitate, am
realizat o scurtã trecere în revistã a activitãþii
bibliotecii, evidenþiind punctele tari, dar fãrã a
neglija aspectele care necesitã îmbunãtãþire.
Am constatat cã o bunã parte a activitãþilor
propuse ºi derulate de bibliotecã au ca
beneficiari direcþi copiii. Îmi propun ca în
acþiunile viitoare sã lãrgesc aria activitãþilor cãtre
restul categoriilor socio-profesionale existente
în comunã.

În comuna Perºinari existã un numãr destul
de mare de agricultori care solicitã subvenþii ºi
care s-ar putea dezvolta accesând fonduri
structurale, iar în bibliotecã este deja înfiinþat un
Punct de Informare Europeanã, care pune la
dispoziþia utilizatorilor o multitudine de materiale
informative pe teme de actualitate. Din discuþiile
cu oamenii am reþinut cã întâmpinã o serie de
dificultãþi care ar putea fi diminuate sau înlãturate
dacã s-ar folosi mijloace moderne de transmitere
on-line a cererilor. Pentru a veni în sprijinul
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agricultorilor voi realiza întâlniri în cadrul cãrora
aceºtia sã obþinã informaþii suplimentare,
actualizate privind condiþiile de obþinere a
subvenþiilor, graficul acþiunilor stabilite de agenþie-
termene limitã. Voi oferi suport metodologic ºi lo-
gistic pentru completarea ºi transmiterea cererilor
în format electronic, accesarea platformelor
elctronice ale diverselor instituþii.

Un alt aspect îl reprezintã extinderea
grupului de voluntari care sã se implice activ în
propunerea ºi derularea de acþiuni. Existenþa
voluntarilor este importantã atât prin prisma
sprijinului acordat, cât ºi prin feed-back-ul remis
de la utilizatori; nu este de neglijat nici aspectul
ideilor inovatoare care pot veni de la voluntari, idei
atractive ºi interesante care sã vinã în
întâmpinarea dorinþelor ºi/sau nevoilor utilizatorilor
proveniþi din diferite categorii de vârstã, socio-
profesionale, religie, culturale.

Având în vedere nevoia de cunoaºtere a unei
limbi de circulaþie internationalã � limba englezã �
exprimatã de foarte mulþi locuitori ai comunei ºi

existenþa în bibliotecã a unui numãr semnificativ
de cursuri pe suport electronic, urmeazã sã
organizez ateliere de lucru în care copii/tineri/adulþi
sã parcurgã primii paºi în tainele unei limbi strãine,
într-o formã interactivã, eficientã ºi atractivã.

În cadrul bibliotecii ne confruntãm cu diverse
probleme atât financiare (achiziþia de documente
este destul de redusã) cât ºi în ceea ce priveºte
locaþia (spaþiul prea mic comparativ cu acþiunile
care se desfãºoarã în bibliotecã). Bineînteles cã
pentru urmãtoarea perioadã ne propunem
dezvoltarea ºi reînnoirea colecþiilor bibliotecii
dat fiind faptul cã documentele existente nu sunt
tocmai conform cerinþelor utilizatorilor, multe
dintre acestea reprezentând documente lipsite
de importanþã pentru publicul larg. Punctele slabe
ale bibliotecii sunt percepute ºi de cãtre beneficiari.
Am constatat acest lucru dintr-un sondaj privind
calitatea serviciilor bibliotecii.

Ionela Petriºor
Biblioteca Comunalã Pierºinari

Conferinþa Asociaþiei Naþionale
a Bibliotecarilor din Bibliotecile

Publice din România
Brãila 18-20 octombrie 2012

În plinã crizã economicã ºi financiarã, cu
reduceri dramatice de salarii ºi personal,precum ºi diminuarea bugetelor, s-a întâmplat
un lucru extraordinar care a dinamizat viaþabiblioteconomicã româneascã: Programul
Naþional Biblionet al Fundaþiei americane Bill ºiMelinda Gates, derulat în þara noastrã prin
Fundaþia IREX România, a reuºit dotarea cutehnicã IT a 1475 de biblioteci (din care 1151 �
circa 80% � în mediul rural), a asigurat trainingulbibliotecarilor. În prezent 540 de biblioteci sunt
în curs de dotare.Tema conferinþei s-a reflectat nu doar în
comunicãrile prezentate în cadrulevenimentului ci ºi în discuþiile prilejuite de cel
mai important moment al acesteia,organizarea alegerilor pentru noua conducere

în mandatul 2012-2016. În ordine cronologicãevenimentul a decurs astfel:
� Prezentarea urmãtoarelor documente:� Raport de activitate ANBPR în perioada

mandatului 2008-2012: Obiective strategice ºirezultate concrete.
� Raportul financiar contabil� Raportul Comisiei de Cenzori
A urmat prezentarea candidaturilor, acandidaþilor ºi întreg procesul de alegere. În

urma voturilor exprimate de cei 81 de delegaþidesemnaþi, conducerea ANBBPR are urmãtoarea
structurã:� Preºedinte � Dragoº Adrian Neagu
(directorul Bibliotecii Judeþene Brãila)� Primvicepreºedinte � Sorin Burlacu
(directorul Bibliotecii Judeþene Buzãu)� Vicepreºedinte � Monica Avram (directorul
Bibliotecii Judeþene Mureº)� Vicepreºedinte � Gelu Voicu Bichineþ
(directorul Bibliotecii Judeþene Vaslui)Filiala ANBBPR Dâmboviþa felicitã ºi ureazã
multã putere de muncã noii echipe de laconducerea asociaþiei, asigurând-o de
implicarea ºi participarea activã în cadrulproiectelor derulate de aceasta.

urmare de la pagina 28
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PATRIMONIU

Declarat Anul Caragiale graþie dubleisemnificaþii � 160 de ani de la naºtere ºi 100de ani de la trecerea în nefiinþã a lui Ion LucaCaragiale � anul 2012 a avut o importanþãdeosebitã pentru lumea culturalã dinDâmboviþa, judeþul de care aparþine locul debaºtinã al marelui dramaturg, fosta localitateHaimanale, actualmente comuna I. L.Caragiale.Pentru Bibl ioteca Judeþeanã �IonHeliade Rãdulescu� Dâmboviþa, dublasemnificaþie a oferit prilejul organizãrii unuieveniment cultural de proporþii � cea maiamplã manifestare culturalã organizatãvreodatã de cãtre instituþie, pusã subpatronajul Comisiei Naþionale a Românieipentru UNESCO (reprezentatã în cadrulsimpozionului de dr. Daniela Popescu).Obiectivul, aºa cum a fost menþionat în maimulte ocazii de cãtre unul dintre iniþiatoriiprogramului, profesorul universitar IulianCostache de la Universitatea Bucureºti,era, pe lângã prezentarea în faþa iubitorilorde culturã din Dâmboviþa a studii lorînchinate lui Caragiale de cãtre mai mulþispecialiºti, aducerea Brandului Caragialeîn Dâmboviþa � brand naþional revendicatde cãtre judeþul Prahova.Evident, amploarea organizãri i  anecesitat implicarea substanþialã apartenerilor bibliotecii judeþene: ConsiliulJudeþean Dâmboviþa, Primãria MunicipiuluiTârgoviºte, Centrul Europe Direct

Simpozionul Naþional

�Ion Luca Caragiale � 100 de ani de la

trecerea în Panteonul culturii europene�
(5,6 ºi 22 iunie 2012)

Târgoviºte, Universitatea Naþionalã de ArtãTeatralã ºi Cinematograficã �I.L. Caragiale�Bucureºti, Asociaþia Pro Caragiale et Co,Centrul Judeþean pentru Culturã Dâmboviþa,Complexul Naþional Muzeal �CurteaDomneascã� Târgoviºte, Inspectoratulªcolar Judeþean Dâmboviþa, Primãriacomunei I.L. Caragiale, Penitenciarul curegim de maximã siguranþã Mãrgineni �comuna I.L. Caragiale.Lucrãrile simpozionului, s-au derulat în ziuade 5 iunie 2012 exclusiv la sediul biblioteciijudeþene, debutând cu alocuþiuni din parteaoficialitãþilor ºi a organizatorilor. Au urmatcomunicãrile ºtiinþifice, grupate pe calupuritematice, susþinute de profesori de prestigiuca Mihai Zamfir, Rodica Zafiu, Adrian Titieni,Lãcrãmioara Petrescu, PompiliuCrãciunescu, Paul Cernat, reprezentând maimulte universitãþi din þarã: UniversitateaBucureºti, Universitatea �A.I. Cuza� din Iaºi,Universitatea �Ovidius� din Constanþa,Universitatea de Vest din Timiºoara,Universitatea �Transilvania� din Braºov,Universitatea �Valahia� Târgoviºte.Simpozionul s-a bucurat ºi de prezenþaacademicienilor Mihai Cimpoi ºi VasileBahnaru, din Republica Moldova.
Dr. Alexandru ªtefãnescu

Biblioteca Judeþeanã �I.H. Rãdulescu� Dâmboviþa
continuare la pagina 44
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Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la
înfiinþarea Liceului Militar de la Mãnãstirea Dealu
de cãtre marele om politic Nicolae Filipescu, o
ºcoalã de referinþã a oºtirii române din perioada
interbelicã, care a contribuit din plin la procesul
de modernizare a armatei române.

Se cuvine sã precizãm cã au fost depuse
eforturi considerabile din partea lui Nicolae
Filipescu (1862-1916)1 pentru înfiinþarea unui
al treilea liceu militar din þarã2, în afara celui
de la Iaºi (1872) ºi al celui de la Craiova (1881),
care sã dea României un nou sistem de
învãþãmânt, mãreþ ºi ideal, un învãþãmânt
raþional-naþionalist, în plinã naturã, departe de
zgomotul ºi atracþia centrelor populate, pe
prima creastã din stânga Ialomiþei, în mijloc de
pãdure, lângã ctitoria lui Radu cel Mare, unde
doarme somnul de veci capul lui Mihai Viteazul,
��pentru ca în sufletele elevilor, viitori ofiþeri,
sã stea pururea vie amintirea viteazului
voievod�3.

În aceste condiþii, ca sã poatã înfãptui
aceastã ºcoalã de elitã4, �reprezentantul
desãvârºit al neamului românesc� � cum îl
numea Delavrancea � Nicolae Filipescu, însoþit
de cãpitanul Gheorghe Stãnculescu � scriitor
militar sub pseudonimul SUER � au vizitat în
Franþa L�Ecole de la Roches, ªcoala Eton din
Anglia, ªcoala Haupt Kadetten din Germania,
iar colonelul Lupescu a inspectat, la îndemnul
lui Nicolae Filipescu, ªcoala de cadeþi de la
Groslichterfeele, cea mai bunã ºcoalã militarã
din Germania, pusã sub înaltul patronaj al
împãratului Wilhem I, ªcoala de la Roches din
Franþa a lui Charles Desmaulins, ªcoala de la
Abbotsholme ºi ªcoala de la Bedales din Anglia.
Dupã multe pelegrinãri efectuate atât în þarã cât
ºi în strãinãtate, Nicolae Filipescu, �marele faur
ºi semãnãtor de idei, un adevãrat atlet al
culturii�, însoþit de cel mai devotat colaborator

Centenarul Liceului Militar de la Mãnãstirea
Dealu (1912-2012)

al sãu, maiorul Marcel Olteanu, dar ºi de bunul
sãu prieten, scriitorul Barbu ªtefãnescu
Delavrancea, a luat hotãrârea irevocabilã de a
înfiinþa liceul militar la Mãnãstirea Dealu, o
ºcoalã nouã, �a cãrei temelie o exprima în ºase
cuvinte: Oameni de caracter, oameni de
acþiune�5. De asemenea, fiind însãrcinat prin
decizia ministerialã nr. 169 din 20 aprilie 1912
cu organizarea, instalarea ºi funcþionarea noii
ºcoli, Nicolae Filipescu, �apãrãtorul entuziast al
idealului nostru naþional�6, a propus noului
ministru de rãzboi, generalul de divizie Ion
Argetoianu, sã fie expropriate, conform
articolului 78, alineatul 2 din legea de
expropriere, ºi câteva terenuri situate pe
teritoriul comunei Viforâta, judeþul Dâmboviþa,
pe ºoseaua judeþeanã Târgoviºte-Ploieºti.
Astfel, se declarau de utilitate publicã pentru
efectuarea de lucrãri militare, terenurile care se
învecinau la sud cu proprietãþile locuitorilor
Amuza Pascale, ªtefan Goglea, Costache
Domnescu ºi Cârstea Voicilã, la vest cu
proprietatea lui Nae Dorobanþu ºi a
locotenentului Alexandru Predescu, la nord cu
ºoseaua Grajduri-Viforâta ºi proprietatea
statului, iar la est cu ºoseaua judeþeanã
Târgoviºte-Ploieºti, cu proprietatea judeþului ºi
via Andronescu, precum ºi terenul situat pe
ºoseaua judeþeanã Târgoviºte-Ploieºti,
învecinându-se la sud cu proprietatea
locuitorilor din Ciuturoaia, la vest cu terenurile
locuitorilor din mahalaua de sus ºi ºoseaua
Târgoviºte-Ploieºti, la nord cu viile din Ciuturoaia
ºi la est cu terenurile lui Scarlat Constantin, Dr.
Fusea ºi Biserica Sf. Vineri7. Concluzionând,
prin Înaltul Decret nr. 2393 din 18 aprilie 1912
se preciza cã: �...aceste terenuri sunt necesare
liceului militar modern ce se construieºte la
Mãnãstirea Dealului din acest judeþ. Un
asemenea liceu este destinat ca, pe lângã
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partea instructivã ºi educativã a noilor ofiþeri,
sã se dezvolte mai ales vigoarea fizicã prin tot
felul de sporturi ºi exerciþii, permiþându-le astfel
sã avem în viitor ofiþeri destoinici sub toate
raporturile, cari sã suporte greutãþile carierei
militare mai cu deosebire în timp de rãzboi ºi,
pentru aceste motive, asemenea lucrãri militare
trebuiesc socotite ca fãcute în interesul apãrãrii
þãrii�8. ªi tot din comuna Viforâta, urma sã
cedeze gratuit Prefectura Dâmboviþa cãtre
Ministerul de Rãzboi clãdirile din localitatea
�Grajdurile�, de pe ºoseaua Târgoviºte-Ploieºti,
în care se gãsea un escadron de Roºiori din
Regimentul 10 Roºiori9, iar maiorul în rezervã
Poenãreanu Ioan oferea gratis Ministerului de
Rãzboi terenul situat lângã podul C.F. Mihai
Bravu, râul Ialomiþa ºi marginea ºoselei ce duce
spre Mãnãstirea Dealu, pe care se gãsea casa
puþului ce deservea alimentarea cu apã a liceului
militar10. Pentru buna organizare ºi funcþionare
a liceului, a fost proiectatã o uzinã electricã
pentru curent continuu, dar ºi o centralã termicã
necesarã deservirii cu aburi a caloriferelor
instalate în complexul de clãdiri ce alcãtuiau
aºezãmântul militar de la Dealu11.

Astfel, dupã ce au fost terminate toate
pregãtirile, generalul de divizie Ion Argetoianu,
noul ministru de rãzboi � Nicolae Filipescu
demisionase la sfârºitul lunii martie 1912 � a
înaintat raportul nr. 418 din 1 Iunie 1912 regelui
Carol I, prin care solicita aprobarea pentru
înfiinþarea Liceului Militar de la Mãnãstirea Dealu
�ce va avea menirea de a pregãti elemente
sãnãtoase, solid educate ºi bine instruite pentru
ºcoalele militare, dupã procedeele noi din

Germania ºi Anglia, unde tinerii sunt educaþi în
ºcoale instalate la þarã, în aer curat ºi prevãzute
cu toate mijloacele pentru dezvoltarea lor fizicã,
moralã ºi intelectualã�12, pentru ca viitorii ofiþeri
sã devinã mai destoinici, sã suporte greutãþile
carierei militare în timp de rãzboi13. Locul ales
pe dealul care se înalþã ca un zid de apãrare al
cetãþii domneºti a Târgoviºtei, beneficia de douã
importante situaþii favorabile: 1) se afla în
mij locul naturi i ,  departe de atmosfera
bolnãvicioasã ºi viciatã a centrelor mari poluate,
2) în biserica ctitoritã de Radu cel Mare, se afla
relicva sfântã a unitãþii noastre naþionale14.
Astfel, în �Anul mântuirii 1912 luna Iunie în 4 zile,
în zilele Maiestãþii Sale Carol I, prea Înãlþatul
domn ºi Rege al României, moºtenitor al
tronului fiind Alteþa Sa Regalã Principele
Ferdinand al României, Inspector General al
Armatei, General de corp de armatã, Preºedinte
al Consiliului de Miniºtri fiind domnul Titu
Maiorescu, iar ministru de rãzboi, generalul de
divizie Ion Argetoianu... pusu-s�a piatra de
temelie a acestui aºezãmânt de învãþãturã ºi
creºtere ostãºeascã, care va purta numele de
�Liceul Militar Mãnãstirea Dealu�, înfiinþat din
îndemnul ºi prin stãruinþa Domnului Nicolae
Filipescu, fost Ministru de Rãzboiu, Director
onorific al acestui aºezãmânt�15. La istoricul
eveniment au luat parte miniºtri, senatori ºi
deputaþi ai judeþului Dâmboviþa, Cãpeteniile
Oastei Þinutului,  Domnul Prefect ºi
reprezentanþii clerului ºi Administraþiei judeþului
Dâmboviþa ºi comunei Târgoviºte, Coman-
dantul ºi Profesorii Liceului, Direcþiunea
Geniului ºi Direcþiunea ºcoalelor militare din

Ministerul de Rãzboi, însãrcinate
cu clãdirea ºi alcãtuirea acestui
aºezãmânt, dupã planuri le
arhitectului A. Reiss din Ministerul
de Rãzboi16 ºi a inginerului Carol
Blaimayer care s-a ocupat de
executarea instalaþiilor de apã a
Liceului Militar de la Mãnãstirea
Dealu17.

În afara Principelui Ferdinand,
au mai participat la punerea pietrei
fundamentale urmãtoarele
personalitãþi ale vremii: general Ion
Argetoianu � ministru de Rãzboi,
Nicolae Filipescu � senator, C.C.
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Arion � ministru de interne ºi ad-interim la
Instrucþie ºi Culturã, I. Grigorescu � ministrul
Agriculturii, general G.C. Vulcãnescu Constantin
� Brigada 6 Infanterie, generalii Boteanu ºi
Cotescu, colonel ªtefãnescu � Directorul
Geniului, locotenent colonel Nicolae Portocalã �
comandantul ªcolii de Cavalerie, colonel Al.I.
Lupescu, locotenenþii colonei Ioan S. Florescu,
Anastasiu, Gheorghe Vlãdescu, maiorii V.
Ionescu, Marcel Olteanu � viitorul prim
comandant al liceului (1912-1918), Camil
Olteanu � comandantul �readucerii capului
voievodului�(1920-1921), apoi autoritãþile locale:
Lahovari, G.D. Davidescu ºi Al. Popescu. Din
referatul nr. 477 din 7 iunie 1912, înaintat de
directorul superior al ºcolilor militare, colonelul
Alexandru Lupescu, aflãm ºi despre suma
cheltuitã cu ocazia punerii pietrei fundamentale
a liceului nou creat la Mãnãstirea Dealu: 1896
lei, care urmau sã se plãteascã din fondul
Trezoreriei de 25.000.000 lei aprobat prin Înaltul
Decret 1372 din 1911, din suma datã prin jurnalul
Consiliului de Miniºtri nr.419/1911, modificat prin
jurnalul nr. 554/191218.

Meritã citate câteva fragmente din discursul
strãluci t  þ inut  de Nicolae Fi l ipescu la
întemeierea noului aºezãmânt la 4 iunie 1912,
considerat �Testamentul de la Dealu�:
�Punând temelia acestei ºcoale, cred cã
înzestrãm armata cu o instituþie de folos ºi cã
prin ea armata aduce ºi o contribuþie activitãþii
culturale a þarei. Oºtirea dobândeºte nu numai
al doilea liceu, ci un liceu nou... ªcoala aceasta
primeºte elevi fãrã deosebire de origine
militarã sau civilã, se va sili sã-i îndrepte spre
cariera armelor. Pe de altã parte, armata
brãzdeazã o cale nouã în învãþãmânt, înfiinþând
departe de orice centru urban, o ºcoalã de
energie, întemeiatã pe metode noi, cu
concursul unor profesori uniþi într-un ideal
comun... De aceea, nu meditaþia în clasã la
ora fixã sub cârma amorþitoare a pedagogului,
ci oricând ºi oriunde prin pajiºtile înflorite, în
veselia jocuri lor de voinicie, care dau
îndrãznealã iniþiativã ºi spirit de deciziune... În
acest cuib de ºoimi, adumbrit de zidurile
sfântului locaº întemeiat de cucernicia Radului
Vodã ºi împresurat de eroicele amintiri ale
Viteazului Voevod însufleþeascã-se pentru
vitejie, generaþii de voinici, de lei paralei ca cei

din poveºti, crescuþi aci în frica lui Dumnezeu,
dar numai a lui Dumnezeu�19. Totodatã,
binecunoscutul crez al omului care respira
patriotismul dupã o sintagmã a timpului: �þie
scumpã þarã, puterea mea de muncã ºi
puterea mea de iubire�20, ºi l-a realizat odatã
în plus, ºi prin înfiinþarea Liceului Militar de la
Mãnãstirea Dealu.

Pentru buna funcþionare a noii instituþii militare
create, a fost aprobat la Castelul Peleº de cãtre
regele Carol I, prin Înaltul Decret nr. 3056 din 9
iunie 1912, ºi publicat în Monitorul Oastei nr. 29
din iunie 1912, Regulamentul Liceului Militar de la
Mãnãstirea Dealu, care, în capitolul Scopul ªcolii,
preciza la art.1: �Liceul militar de la Mãnãstirea
Dealului este destinat a forma elemente de
valoare pentru ºcoalele militare pregãtitoare, dând
tinerilor o educaþie militarã aleasã, cum ºi o
instrucþiune egalã cu aceea pe care o capãtã în
ºcoalele secundare ale Ministerului de instrucþiune
ºi culte�21. Comanda ºcolii militare a fost
încredinþatã maiorului Marcel Olteanu, iar direcþia
de studii domnului Nicolae Bãnescu, în timp ce
profesorii ºi ofiþerii urmau a fi selecþionaþi personal
de Nicolae Filipescu, care prin intermediul legaþiei
române de la Berlin l-a selectat ca profesor de
limba germanã ºi educator, pe locotenentul



43

Biblioteca Judeþeanã �Ion Heliade Rãdulescu� Dâmboviþa
prusac Hans von Platen22. Odatã stabilit
regulamentul de funcþionare a liceului militar de la
Mãnãstirea Dealu, a fost proiectatã uniforma
ºcolii, dupã modelul celei din ªcoala fiilor de
aristocraþi �Theresianum� din Viena, de cãtre
pictorul francez James Scott, cel care a fost
însãrcinat de revista �L�Illustration� sã asiste la
rãzboiul din Balcani din 1912-191323.

Sistemul Liceului Militar � Nicolae Filipescu� de
la Mãnãstirea Dealu (1912-1940)24 a pãrut în
epocã ca un dar ceresc, care, deºi nu fãrã cusur,
a reprezentat totuºi un adevãrat generator de elite
al societãþii româneºti25, ºi care, în cele 33 de
promoþii ce însumau 1500 de absolvenþi, a dat
posteritãþii nume precum: Octav Dessila (scriitor),
Marcel Romanescu (scriitor), Zapan C. Gheorghe
(profesor la Universitatea din Bucureºti:
Psihologie experimentalã ºi aplicatã), Carafoli Elie
(academician aromân din Salonic ce a dat numele
�Profilelor Carafoli�, Preºedinte al Federaþiei
Internaþionale de Astronauticã între anii 1968-
1970), Petre Pandrea (scriitor), Radu Tudoran
(Bogza Nicolae, scriitor), Nicolae Ciorãnescu
(Rector la Universitatea Politehnicã din Bucureºti),
Zapan Grigore (aghiotant regal, specializat la Paris
în matematicã aeronauticã, cavaler al ordinului
Mihai Viteazul), Constantin Condureanu (profesor
universitar la Houston-U.S.A.), Mihai, Mare Voievod
de Alba Iulia, rege al României între 1940-1947,
Victor Rebenciuc (actor), Florin Sacerdoþeanu
(medic, directorul spitalului Dr. Ana Aslan),
Stãnescu Silviu (inginer hidrolog, autorul
proiectului sistemului hidrologic al Columbiei),
ªtefan de Austria, fiul arhiducesei Ileana (maica
Alexandra), fiica regelui Ferdinand ºi a reginei
Maria etc.

Astãzi, pe peretele turnului clopotniþã ridicat
de Gheorghe Bibescu din afara incintei bisericii
de la Mãnãstirea Dealu, acolo unde în anii de
supremã crizã ai Primului Rãzboi Mondial,
�mãnãstirenii� elevi ai liceului militar de la Dealu
prestau serviciul de gardã lângã relicva sfântã a
poporului român greu încercat, ºi sub privirile
adumbrite ale bustului de bronz al lui Mihai
Viteazul, ridicat prin mãiestria sculptorului Teodor
Panait la 18 august 197626, stã scris pe o placã
de marmurã pentru eternitate: �Aici a funcþionatîntre anii 1912-1946 ªcoala de elitã a þãrii, liceulmilitar de la Mãnãstirea Dealu înfiinþat de
marele patriot ºi om politic Nicolae Filipescu�.

NOTE
1 Nicolae Filipescu este descendentul unei strãvechi familiide �comþi� ai imperiului, citaþi în Transilvania încã din secolulXIV, unde stãpâneau muntele Arif, în Fãgãraº. Se pare cãun strãbunic de-al sãu ar fi trecut cu Radu Negru în ÞaraRomâneascã, unde a înfiinþat familia Filipescu. A studiatDreptul la Paris. Revenind în þarã, în 1885, a înfiinþat ziarul�Epoca�, a fost primar al Capitalei (1893-1895), deputatconservator între anii 1888-1911, senator între 1911-1916,ministru la Domenii ºi Agriculturã (1900-1901 ºi 1912-1913), ministru de rãzboi (1910-1912), ziarist, scriitor, ora-tor de marcã, preºedinte al Partidului Conservator ºi acondus lupta pentru intrarea în rãzboiul de întregire (1916)alãturi de Antantã. Moare la 30 septembrie 1916 rãpus deboalã, la câteva zile dupã dezastrul de la Turtucaia, mareluiromân, grãbindu-i-se sfârºitul ºi din cauza lipsei unui plande apãrare împotriva atacului germano-bulgar. Vezi: NicolaePolizu � Micºuneºti, Nicolae Filipescu. Însemnãri 1914-

1916, Bucureºti, 1937, p.276.2 La Mãnãstirea Dealu mai funcþionaserã ªcoaladivizionarã de ofiþeri (1879-1883), condusã de cãpitanulAlexandru Anghelescu, de unde avea sã iasã ca ºef alprimei promoþii, viitorul mareºal Alexandru Averescu, ºiªcoala copiilor de trupã (1902-1912), condusã decãpitanul Hergot ºi ulterior de locotenentul Moºoiu.3 Mihai Oproiu, Târgoviºte, douã decenii de democraþie
(1918-1938), Târgoviºte, 2005, p.308.4 Mihaela Oproiu, Mihai Oproiu, Cum s-a hotãrât sã se
facã liceul militar Nicolae Filipescu de la Mãnãstirea Dealu,în: �Spicuiri din presa interbelicã dâmboviþeanã�,Târgoviºte, 2007, p.75-77.5 Ion Benone Petrescu, Liceul militar �Nicolae Filipescu� de
la Mãnãstirea Dealu 1912-1940 (1948), Târgoviºte, 2002,p. 8.6 I.G. Duca, Portrete ºi amintiri, Ediþia a V-a, Bucureºti,1990, p.95.7 Arhivele Ministerului Apãrãrii Naþionale � Centrul dePãstrare ºi Studierea Arhivelor Militare Piteºti �RaduRosetti � (în continuare, A.M.Ap.N. � C.P.S.A.M.P.), fond
Registrul istoric al Liceului Militar �Nicolae Filipescu� de la
Mãnãstirea Dealu. De la înfiinþarea sa ºi pânã în 1940,dosar nr. 2572, f. 5-6.8 Serviciul Judeþean al Arhivelor Naþionale Dâmboviþa(continuare, S.J.A.N. Dâmboviþa), fond Liceul Militar
Mãnãstirea Dealu, dosar 1/1911-1933, f.15.9 Ibidem, f.22.10 Ibidem, f.82.11 Ion Benone Petrescu, Liceul militar..., p.18.12 Pr.Dr. Constantin Niþescu, Mãnãstirea Dealu ºi Liceul

Militar Nicolae Filipescu, Tipografia � Viitorul� Petre G.Popescu, Târgoviºte, 1932, p.59.13 Ion Benone Petrescu, Liceul militar..., p.8.14 Marin Gr. Nãstase, Destinul unui militar, Bucureºti, 2004,p.27; Pr. Dr. Constantin Niþescu, op. cit., p.85.15 A.M.Ap.N. � C.P.S.A.M.P., op. cit., f.11; Neculai I. Staicu-Buciumeni, Colegiul Naþional �Nicolae Filipescu�, Galaþi,2006, p.4; Pr. Dr. Constantin Niþescu, op. cit., p.62.16 Ibidem.17 S.J.A.N. Dâmboviþa, fond Primãria oraºului Târgoviºte,dosar 86/1912-1913, f.1.
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18 A.M.Ap.N. � C.P.S.A.M.P., op. cit., f. 12v.19 A.M.Ap.N. � C.P.S.A.M.P., op. cit., f.12-12v; Ion BenonePetrescu, Liceul militar..., p.6-7; Pr. Dr. ConstantinNiþescu, op. cit., p.70-74.20 Nicoale Filipescu, Pentru România Mare. Cuvântãri din

Rãzboiu 1914-1916, �Biblioteca Neamului�, Bucureºti,1925, p.421 Neculai I. Staicu Buciumeni, op. cit., p. 5; Ion BenonePetrescu, Liceul militar..., p. 50.22 A.M.Ap.N. � C.P.S.A.M.P., op. cit., f. 13.23 Idem, f. 14.24 Numele liceului militar întemeiat în 1912 a fost schimbatdin �Mãnãstirea Dealu� în �Nicolae Filipescu�, pe bazaraportului din 29 noiembrie 1928 ºi a Înaltului Decret Re-gal nr. 8302, semnat de ministrul de rãzboi, general dedivizie Henri Cihoski. Solemnitatea schimbãrii denumiriiliceului s-a desfãºurat în ziua de 27 ianuarie 1929, cuparticiparea urmãtoarelor personalitãþi: general de divizie,Henri Cihoski, ministru de Rãzboi; doamna MariaFilipescu, vãduva fondatorului liceului; doamna ºi domnulGrigore Filipescu, fiul fondatorului; doamnele O Kelley ºiEmanuel Moscu; general de divizie Marcel Olteanu, primulcomandant al liceului; general Mihail Ionescu, inspectorulînvãþãmântului militar; general Stambulescu,

comandantul Diviziei 13 Infanterie; general Caracaº,comandantul Brigãzii 13 Infanterie; general Petre Bucicã,fost comandant al liceului; colonel Dobriceanu,comandantul liceului militar Tg. Mureº; colonel Stancor,comandantul liceului militar de la Chiºinãu; colonelGerota, comandantul liceului militar de la Craiova; colo-nel Pastia, comandantul liceului militar de la Cernãuþi;colonel Ioan Demetrescu, din Direcþia învãþãmântuluimilitar; colonel Davidescu, comandantul liceului militarde la Iaºi; colonel Trandafirescu, comandantul ªcoliiMilitare de Cavalerie de la Târgoviºte; colonel Filitti,comandantul regimentului de escortã Regalã. Vezi:A.M.Ap.N. � C.P.S.A.M.P., op. cit., f. 39v-40.25 Nicholas Georgescu�Roegen, Omul ºi opera, ColecþiaBibliotecii Bãncii Naþionale, Bucureºti, 1996, p. 29.26 Emilian Malciu, Trei sute ºaptezeci de ani de la moartea
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Drd. Cornel Mãrculescu
ªcoala Gimnazialã �Dora Dalles� Bucºani

Simpozionul Naþional

�Ion Luca Caragiale � 100 de ani

de la trecerea în Panteonul

culturii europene�
(5,6 ºi 22 iunie 2012)

urmare de la pagina 39

În ziua de 6 iunie 2012, manifestãrile din cadrulsimpozionului au continuat în comuna I.L.Caragiale, cu depuneri de flori la borna cemarcheazã locul casei natale a dramaturguluiomagiat ºi vizitarea expoziþiei permanente �I.L.Caragiale�. A doua locaþie a zilei a fost clubulPenitenciarului Mãrgineni, unde, pe lângãprezentarea comunicãrilor ºtiinþifice alespecialiºtilor invitaþi ºi audierea mãrturiilor unorpersonalitãþi din lumea satului (profesoareleTamara Nãstase ºi Maria Câmpeanu) prezentela manifestãrile dedicate centenarului Caragialedin 1952, participanþii au fost delectaþi cu vernisajulexpoziþiei de inserþii în spaþiu în tehnica environ-ment �Rude divine � portrete de artiºti dinRomânia�, realizatã de artistul plastic VasileMureºan-Murivale ºi recitalul de muzicã clasicã ºicontemporanã susþinut de Aurelian Octav Popa.

Momente de excepþie au constituit dialogurile cuparticipanþii iniþiate de doi dintre cei mai cunoscuþicaragiologi � profesorul George Astaloº, sosit dinFranþa pentru eveniment, ºi profesorul ªtefanCazimir � dar ºi �Omagiu þie, nenea Iancule� �dramatizare din opera caragialianã prezentatã deechipa de teatru a Penitenciarului Mãrgineni.A doua zi a simpozionul s-a încheiat la sediulbibliotecii judeþene, cu vizionarea filmuluidocumentar �Franzela exilului�, în regia luiAlexandru Solomon � film dedicat perioadeiexilului berlinez al lui Caragiale � ºi masarotundã centratã pe temele abordate de cãtreparticipanþii la simpozion.Ultima zi a simpozionului a fost consideratãde cãtre organizatori data de 22 iunie 2012,programul desfãºurându-se în comuna I.L.Caragiale, cu implicarea preponderentã afactorilor de decizie ºi a cadrelor didactice dincomunã, discuþiile axându-se pe importanþaBrandului Caragiale pentru Judeþul Dâmboviþa.Pe lângã valoarea cultural-artisticã asimpozionului, pentru Biblioteca Judeþeanã �IonHeliade Rãdulescu� Dâmboviþa, evenimentul aconstituit un important test, instituþia dovedindu-se capabilã sã coordoneze organizarea unuieveniment cultural de proporþii, demn sãprimeascã patronajul Comisiei Naþionale aRomâniei pentru UNESCO.
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Aproape trei veacuri capitalã ºi reºedinþã
domneascã, Târgoviºtea a jucat un rol de seamã
în istoria neamului românesc.

De numele fostei capitale a Þãrii Româneºti este
legatã apariþia ºi dezvoltarea tiparului, învãþã-
mântului, precum ºi cea a bibliotecilor publice.

Au rãmas pânã azi cunoscute prin mãrimea ºi
calitatea lucrãrilor pe care le conþineau bibliotecile
medievale ale lui Udriºte Nãsturel, Constantin
Cantacuzino stolnicul, iar mai târziu cele ale
Vãcãreºtilor ºi Ion Heliade Rãdulescu.

De altfel, Udriºte Nãsturel, a avut o contribuþie
importantã la umanismul culturii medievale
româneºti. A avut o renumitã bibliotecã în a cãrei
componenþã intrau traduceri, lexicoane,
manuscrise, gramatici (precum cea slavonã a lui
Meletie Smotriþki), ce erau folosite în ºcolile
târgoviºtene ale epocii ºi nu numai.

Prima bibliotecã atestatã documentar în
România (la Mãnãstirea Igriº, în Transilvania) a fost
înfiinþatã ca �filialã a abaþiei cistercite de la Pontegny
(Franþa) în jurul anului 1200�. De la aceastã datã ºi
pânã la sfârºitul domniilor fanariote istoria vechilor
noastre biblioteci acoperã mai mult de ºase secole,
timp în care s-au constituit ºi risipit nenumãrate
colecþii voievodale, boiereºti sau mãnãstireºti.

�Cronologic, cele trei colecþii [biblioteca familiei
Cantacuzinilor, biblioteca domneascã de la Horezu
a domnitorului Constantin Brâncoveanu ºi
biblioteca Mavrocordaþilor, n.n.] se suprapun ºi în
acelaºi timp continuã, de la începutul secolului al
XVII-lea ºi pânã la mijlocul veacului al XVIII-lea,
iar conþinutul publicaþiilor reflectã, în mare mãsurã,
evoluþia spiritualã a societãþii româneºti într-o
complexã epocã de Renaºtere târzie ºi Baroc.�1

La Târgoviºte îºi are începuturile ºi vestita
bibliotecã a Cantacuzinilor. Acest lucru era legat
de necesitatea pregãtirii în casele de la Târgoviºte
a fiilor postelnicului Constantin Cantacuzino
(Drãghici, ªerban ºi Constantin). În anul 1646 când
Pantelimon Ligaridis îºi începea activitatea la
Târgoviºte ca dascãl de casã al copiilor
postelnicului, exista la mãnãstirea de la Mãrgineni
un fond de carte care se va dezvolta ulterior
datoritã activitãþii bibliofile a stolnicului Constantin

Din istoricul bibliotecilor târgoviºtene (I)

Cantacuzino. Aºezãmântul era cunoscut ca un im-
portant lãcaº religios ºi de culturã din Þara
Româneascã, ctitorit în secolul al XV-lea. Biblioteca
cuprindea numeroase cãrþi de istorie, filosofie,
ºtiinþele naturii, medicinã, astronomie, fizicã, religie,
lucrãri de referinþã de mare interes pentru studiul
culturii vechi româneºti.

Despre aceastã bibliotecã Corneliu Dima
Drãgan afirma cã: ��vestita sa bibliotecã, în care
erau reprezentate � nu în ediþie de lux, bibliofile, ci
în exemplare de lucru, cele mai de seamã lucrãri
din toate domeniile ºi din toate timpurile, de la
incunabule pânã la periodicele vieneze ºi veneþiene,
apãrute la sfârºitul secolului al XVII-lea� a dat
strãlucire umanismului românesc2.

Analizând începuturile viitoarei biblioteci
renascentiste, Dan Horia Mazilu remarca printre
alte lucrãri: �Adagiorum chiliades� a lui Eramus
�Eloghile Domnilor Veneþii�, �Iliada ºi Odiseea�,
�Omirului greco-latin�, �De institutione Grammatica�
a lui Alvarus Emmanuel, precum ºi lucrãri de Titus
Livius, Vergilius, Valerius Alexinus, Natialis Cames,
Horatio Tornellius, Martial, Quintus Curtius Ruffus,
Epictet, Synesios, Terentius, Horatius, Lucian,
Aristotel, Cesare Cremonini, Simplicius,
Themistios, Alexandros din Afrodisia, Giacomo
Francesco Zabarella, aºa cum va indica ordinea
lor viitorul �catalog de mai târziu�3.

Cãrþile au înfruntat vicisitudinile vremilor. În
septembrie 1839 Gheorghe Ioanid, bibliotecarul
Colegiului �Sf. Sava� din Bucureºti, întocmeºte un
catalog cu cãrþile pe care le ridicã de la mãnãstirea
Mãrgineni.

Din existenþa acestei biblioteci rezultã cã �marii
oameni de culturã ai secolului al XVIII-lea din Þara
Româneascã ºi din Moldova au fost adânc
frãmântaþi de ideea umanistã a unitãþii de neam ºi
de limbã a poporului român. Ideea nãscutã pe
pãmântul nostru din realitãþile istorice ale celor trei
state româneºti, a fost întãritã ºi argumentatã pe
temeiul studiilor întreprinse de Miron Costin,
Nicolae Milescu, Dimitrie Cantemir, stolnicul
Constantin Cantacuzino, de alþi cãrturari ai vremii,
la universitãþile din Polonia ºi Ungaria, la ªcoala
Patriarhiei din Constantinopol�4.
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În raportul efectuat de D. Pappazoglu ºi depus

la Ministerul Cultelor în cursul anului 1860, ca
urmare a inventarierii bunurilor existente la
mãnãstirile din judeþ în vederea secularizãrii averilor
acestora se aratã cã �toate bibliotecile domneºti în
diferite limbi, precum ºi toate manuscrisele
istorice� se lãsau întotdeauna în pãstrare mai
sigurã prin bolþile mãnãstirilor� impunându-se
inventarierea lor, �fiind toate de un interes foarte
folositor pentru luminarea istoriei noastre�5.

O bibliotecã vestitã în epocã era cea a
Mitropoliei Târgoviºtei despre care Cezar Daponte,
cronicar grec, spunea în 1737 cã �turcii pradã
oraºul Târgoviºte, dau foc vechii Mitropolii ºi dintr-o
tainiþã de supt pãmânt au încãrcat într-o mulþime
de care cãrþile din biblioteca mãnãstirii ºi le-au dus
peste Dunãre�6.

Totuºi câteva zeci de cãrþi, care au aparþinut
bibliotecii Mitropoliei, au ajuns în patrimoniul
Bibliotecii Naþionale a României. Nu puteau lipsi
cãrþile tipãrite aici, de la �Mystirio� (1651), pânã la
�Îndreptarea legii� (1652), ºi cele de început de
secol al XVIII-lea, datorate lui Antim Ivireanul, dintre
1708-1715. Printre ele �Serviciul bisericesc� (1709),
�Învãþãtura bisericeascã� (1710), �Panoplia
dogmaticã� (1710), �Octoih� (1712), �Maxime
filozofice� (1713), �Capete de poruncã� (1714),
�Ceaslov� (1715).

ªcolile din oraºul Târgoviºte: slavoneascã,
Schola greca e latina, cea de la Mãnãstirea Viforâta
ºi de la biserica Sf. Vineri, aveau un fond de carte
necesar învãþãturii copiilor.

În secolul al XIX-lea cartea, datoritã pãtrunderii
ei în medii sociale noi, în special cele ale burgheziei,
devine alãturi de învãþãmântul în limba naþionalã,
principalul factor de difuzare a culturii ºi ºtiinþei în
societatea româneascã. Dezvoltarea ºi
modernizarea tiparului, apariþia primelor periodice,
face ca preocuparea pentru lecturã sã fie o
caracteristicã a culturii naþionale în prima jumãtate
a acestuia.

Dacã în trecut constituirea de biblioteci se fãcea
pe lângã mãnãstiri sau în marile case boiereºti,
acum acestea încep sã-ºi exercite tot mai mult
funcþia lor socialã. Continuând iniþiativa cãrturarului
Petrache Poenaru din 1833 care cerea crearea
unor biblioteci pe lângã ºcolile din Craiova ºi
Bucureºti, la 9 decembrie 1840 Departamentul din
Lãuntru, impune organizarea unor biblioteci pe
lângã ºcolile din capitalele de judeþe: �ºcolile
menþionate sã fie înzestrate precât putinþã ºi
mijloacele vor erta, de bibliotecã cuprinzãtoare de

orice cãrþi s-ar publica... urmând a fi aºezate într-o
încãpere hotãrâtã pentru publicã învãþãturã�7.
Astfel, în 1841 s-au înfiinþat biblioteci pe lângã ºcoli
în 15 oraºe dintre care amintim: Târgoviºte, Ploieºti,
Râmnicu Vâlcea, Slatina, Târgu Jiu, Caracal,
Roºiorii de Vede, Câmpulung, Piteºti, Giurgiu,
Focºani, Buzãu.

Primãriile din oraºele de reºedinþã au fost obli-
gate sã treacã în bugetele fiecãrui an suma de 200
lei pentru plata cãrþilor. Cãrþile erau expediate prin
grija Departamentului Vorniciei din Lãuntru din care
un numãr de exemplare, în afara celor oprite pentru
bibliotecã, se dãdeau ca premii ºcolare.

La Târgoviºte deschiderea ºcolii în 13 iulie 1833
se datoreazã eforturilor lui Mihalache Drãghiceanu.
Începând din 1841, acesta va îndeplini ºi funcþia
de bibliotecar ºi pe cea de librar. Prin adresa din
30 decembrie el confirmã: �cã au primit 73 bucãþi
de cãrþi ce s-au trimis... ca sã depuie în biblioteca
ºcoalei�. De altfel, între 1841-1847 întâlnim o
bogatã corespondenþã între Mihalache
Drãghiceanu ºi Primãria oraºului în privinþa
aprovizionãrii bibliotecii cu noi cãrþi trimise de
Departamentul din Lãuntru.

Treptat, bibliotecile ºcolilor normale încep sã
se adreseze unei mase de cititori mai amplã decât
cea a ºcolii, devenind un factor important de
instruire, formând nucleul viitoarelor biblioteci
publice.

Crescând interesul pentru lecturã, Eforia
Scoalelor se vede nevoitã ca, la 11 aprilie 1847,
sã cearã pentru control lista tuturor cãrþilor din
bibliotecile ºcolilor normale. Se pãstreazã astfel lista
de cãrþi din biblioteca Târgoviºte, întocmitã de
Mihalache Drãghiceanu, ea fiind primul inventar de
bibliotecã ºcolarã. Cuprinde urmãtoarele rubrici:
numãrul �poruncii Eforiei� de expediere a cãrþilor;
numãrul corespondenþei cu care au fost trimise de
sfat; anul, luna, ziua expedierii acestui ordin;
numãrul autorilor ºi al operelor, numãrul grupurilor,
numãrul volumelor, numãrul de inventar al cãrþilor
cuprinse în bibliotecã. Lista insereazã 106 titluri,
29 fiind de literaturã universalã.

Catalogul menþiona în afara traducerilor, care
erau mai numeroase, materiale didactice, manuale
de specialitate �Aritmetica� de Francover (tradusã
de Eliade), �Gramatica� vornicului Iordache
Golescu, �Prinþipuri de agriculturã� de I. Petrescu,
�condici comerciale�; studii istorice, �Hronicul moldo-
vlahilor� de Dimitrie Cantemir: �Lecþiile vitejiei ale
lui Mihai Vodã�, �Radu al II-lea de la Afumaþi�; lucrãri
cu caracter juridic (�Pravila lui Ipsilanti�). Literatura
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originalã era prezentã cu poeziile lui Gheorghe
Asachi, P. Mumuleanu, Grigore Alexandrescu
(�Eliezer ºi Naftali�), Iancu Vãcãrescu, Ion Cãtina,
Cezar Bolliac, Dinicu Golescu (�Jurnal de cãlãtorie�),
lucrãri dramatice ale lui Costache Caragiale. De
asemenea, câteva titluri de periodice: �Curierul
românesc�, �Curierul de ambe sexe�, �Adaos
literar�, �Almanah�.

În 1848, din cauza evenimentelor revoluþionare
ºi a epidemiei de holerã, cursurile au fost întrerupte.
Reluate la puþinã vreme, sunt suspendate în toamna
aceluiaºi an de cãtre Eforia ªcoalelor în întreaga
þarã datoritã participãrii multor cadre didactice la
revoluþie. Printre aceºtia se gãseºte ºi Grigore
Vlãdescu, noul profesor al ºcolii, în locul sãu fiind
numit Ion Siminogeanu. Deºi pensionar, Mihalache
Drãghiceanu face inventarul bunurilor ºcolii ºi al
cãrþilor bibliotecii pe care-l predã magistratului.
ªcoala va fi închisã circa doi ani.

Un moment important în dezvoltarea bibliotecilor
din România îl constituie apariþia, în toamna anului
1864, a Regulamentului pentru bibliotecile publice.
Acesta a fost redactat de o comisie prezidatã de
Nicolae Cretzulescu, ministru al Justiþiei, Cultelor ºi
Instrucþiunei Publice ºi a fost supus aprobãrii
Consiliului de Miniºtri la 19 octombrie 1864.
Regulamentul, ce a fost legiferat de Alexandru Ioan
Cuza, arata cã �bibliotecile sunt institute de a cãror
reguli ºi prosperitate depinde propagarea luminãrii
publice�. Ni se pare deosebit de important cã,
numai la trei ani dupã promulgarea acestei legi,
din iniþiativa prefectului judeþului Dâmboviþa, se
confecþionau afiºe pentru �reprezentaþiuni teatrale�
care se dãdeau în oraº. Fãcea cunoscut
directorului general al teatrelor din România cã
�bibliotecile centrale din Bucureºti ºi Iaºi sã
colecþioneze în cartoane pe an toate afiºele de
reprezentaþii teatrale în limba românã ce se vor da
pe la diversele scene din þarã� invitând ca pe viitor
sã se pãstreze �câte douã afiºe de fiecare
reprezentaþie ce se va da în aceastã urbe� [oraºul
Târgoviºte � n.n.] care sã fie trimise prefectului�8.

În cursul anului 1868 Ministerul Instrucþiunei
Publice ºi al Cultelor aratã membrilor Consiliului
comunal din oraºul Târgoviºte cã �elementul prin-
cipal al învãþãmântului sunt cãrþile didactice, cu ele
darã sã înlesnim trebuinþa cea mare a luminãrei ºi
aceasta se va face ºi mai uºor formându-se
biblioteci prin oraºe deschise tinerimii ºi publicului�9.
În continuarea adresei se aratã obligativitatea
consiliilor judeþene ºi comunale �a lua iniþiativa
asigurând prin bugetele respective o sumã

oarecare ºi sub supravegherea lor sã cumpere cãrþi
spre a se putea începe formarea bibliotecilor
publice�.

Totodatã, �acest apel se adreseazã ºi la D-nii
particulari, ce posedã cãrþi, sunt rugaþi sã
binevoiascã ca în interesul naþiei sã depuie din
bibliotecile lor proprii ofrande la aceste noi temple
deschise muzelor române�10. Din urmãtorii ani se
remarcã schimburi de adrese, recomandãri fãcute
de Ministerul Instrucþiunei Publice ºi al Cultelor,
ofertele unor edituri cãtre Primãria oraºului
Târgoviºte de a achiziþiona cãrþi pentru serbãrile
de sfârºit de an ale elevilor sau pentru bibliotecile
ªcolilor primare de bãieþi nr. 1 ºi nr. 2.

În 30 iulie 1876 se solicita Primãriei Târgoviºte
sã accepte donaþia ce o face dl. Constantin
Poroineanu pentru ªcoala de bãieþi nr. 1 constând
în 112 cãrþi din care 54 legate, 58 în broºuri, 12
tablouri istorice ºi o icoanã.

Am evidenþiat aceste aspecte prin care se
confirmã faptul cã în aceastã perioadã în Târgoviºte
au continuat sã intre cãrþi din producþia editorialã
a vremii, ele circulând în diferite medii sociale, mai
ales în rândul elevilor.

La sfârºitul secolului al XIX-lea un rol de seamã
în dezvoltarea culturalã a Târgoviºtei, în încercarea
de revitalizare a oraºului, l-a jucat apariþia unor
societãþi culturale. Prima de acest gen ia fiinþã în
toamna anului 1876 �din necesitatea unui schimb
de idei între intelectualii oraºului�. Dorind �înflorirea
ºtiinþelor de litere ºi celelalte� ei îºi propuneau sã
�înfloreascã biblioteca oraºului�precum ºi a þine o
serie de conferinþe în localul ºcoalei încercându-se
astfel efervescenþa culturii în fosta reºedinþã
domneascã.

Neexistând o bibliotecã publicã, comitetul
societãþii cere preºedintelui Comitetului ºcolar �a
ceda societãþii în ºcoala primarã publicã de bãieþi
una camerã specialã pentru bibliotecã precum ºi
cãrþile ºi mobilierul existent la biblioteca ºcolarã�,
arãtând cã în ºedinþa din 31 octombrie a fost
desemnat bibliotecar G.M. Garbiniu, profesor de
literaturã al gimnaziului, iar subbibliotecar D.P.
Condurãþeanu.

Aceastã doleanþã a membrilor societãþii nu s-a
împlinit, Ministerul Instrucþiunii Publice �nefiind de
acord cu transferul�.

Prin decizia Ministerului Cultelor ºi al
Instrucþiunei Publice din 16 octombrie 1898 s-au
înfiinþat biblioteci populare pe lângã ºcolile
primare, urbane ºi rurale, în scopul de a contribui
la ridicarea culturalã a populatei. Multã vreme
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bibliotecile populare nu au avut o activitate de sine
stãtãtoare, ele nu posedau un local propriu
întrucât activitatea lor se însuma celei desfãºurate
în cadrul conferinþelor populare, cercurilor
culturale, ºcolilor de adulþi ºi a ºezãtorilor, care
se asamblau obligaþiilor ºcolii. Acestea din urmã
puneau la dispoziþia bibliotecilor spaþiul necesar,
un dulap care constituia de fapt ceea ce se numea
�biblioteca popularã� ºi sala de lecturã (extinsã
pe mãsurã ce biblioteca a trecut de la o formã
simplã de împrumut, la cea a citirii în comun sau
în cadru organizat).

O asemenea bibliotecã la Târgoviºte a fost cea
a actualului Colegiu Naþional �Ienãchiþã Vãcãrescu�,
înfiinþatã în anul 1874 (primul an de funcþionare a
gimnaziului).

Documentele consemneazã cã în decembrie
1892 directorul ºcolii, ªtefan D. Popescu, cerea
ministerului sã dispunã dotarea noului local al
bibliotecii cu colecþia completã a documentelor
Hurmuzaki, publicate de acesta, �cum ºi din Mag-
num Etimologicum, ce va apãrea dupã primul
volum�. În 1894 acelaºi director menþiona cã
biblioteca dispunea de cãrþi valoroase ºi în continuã
îmbogãþire.

Privind evoluþia bibliotecilor din aceastã
perioadã în judeþul Dâmboviþa, prin mãsurile
întreprinse de Ministerul Instrucþiunei Publice ºi
Casa ªcoalelor funcþionau în 1898 un numãr de
10 biblioteci, acestea crescând la 23 în anii 1907-
1908 ºi la 33 în 1909.

Printre localitãþile în care funcþionau biblioteci,
modeste ca dotare, se numãrã: Târgoviºte, Gãeºti,
Aninoasa, Bezdead, Cobia, Conþeºti, Corneºti,
Dãrmãneºti, Morteni, Slobozia Moarã, Valea Mare,
Vulcana Bãi11.

Înfiinþarea unor societãþi culturale continuã ºi
dupã 1900, având strânsã legãturã cu activitatea
bibliotecarã. Dintre acestea amintim: Societatea
de arme, gimnasticã ºi dare la semn din
Dâmboviþa� (creatã la 25 ianuarie 1906, din
iniþiativa poetului ºi publicistului George Caïr, pre-
fect al judeþului) a Societãþii �Târgoviºte� (10
ianuarie 1910), ce-ºi propunea pãstrarea ºi
îngrijirea monumentelor istorice.

Se impunea ca necesitate construirea în oraº
a unei sãli pentru manifestãrile culturale ºi artistice.
Societatea de arme, gimnasticã ºi dare la semn
din Dâmboviþa� ia iniþiativa ridicãrii unui astfel de
edificiu. În 1908 construcþia era terminatã aºa cum
reiese dintr-o rezoluþie a primãriei oraºului pusã
pe o adresã venitã din partea Teatrului Naþional

din Bucureºti: �Se vor cere asemenea informaþii de
la administraþia «Sãlii de arme» din acest oraº�.

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 creeazã 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 n-avem ºi nici bibliotecã publicã unde sã
(se) gãseascã întotdeauna lucruri folositoare�12.

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 Dâmboviþean. Se dau cãrþi acasã
oricui�13.

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
de aprovizionare�14.

În 1923 �Sala de arme� trece din proprietatea
prefecturii în proprietatea societãþii pe acþiuni
�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.

Ateneul popular târgoviºtean se va reorganiza
sub numele de Ateneul cultural �Grigore
Alexandrescu� (1929). Alãturi de acesta la
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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.

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 personalitãþi importante
din oraº îºi sporesc preocupãrile pentru
instituþionalizarea ºi dezvoltarea lecturii publice,
punând pe primul plan problema construirii unui
local pentru biblioteca oraºului.

În 1942, Sfatul Cãminului Cultural Târgoviºte,
hotãra �înfiinþarea unei biblioteci publice, care pânã
la construirea unui cãmin cultural va funcþiona în
localul ªcolii primare de bãieþi nr. 1�15, precizându-se
cã �biblioteca se va forma prin comasarea actualelor
biblioteci publice existente, prin cumpãrãri de cãrþi
ºi donaþii�16. Primãria a fãcut apel printr-o adresã
cãtre toþi locuitorii spre a deveni donatori în bani,
documente, tablouri, fotografii privind trecutul
oraºului nostru ºi de cãrþi necesare, �pentru buna
funcþionare ºi înzestrare a bibliotecii ºi muzeului
care-urmeazã a lua fiinþã în acest oraº�17.

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 ºi
Mircea Georgescu.

În timpul rãzboiului, la 28 noiembrie 1943, în
sala de consiliu a Primãriei Târgoviºte s-au întrunit
membrii Consiliului de colaborare ºi ai Cãminului
Cultural �Târgoviºtea�, pentru constituirea
�Asociaþiei târgoviºtenilor ºi dâmboviþenilor�, menitã
sã sprijine �acþiunea de propãºire sub toate
înfãþiºãrile a Târgoviºtei, întreprinsã de
administraþie ºi autoritãþile locale�18.

Primarul târgoviºtean, av. Lazãr Petrescu,
care în acelaºi timp era preºedintele Consiliului
de Colaborare ºi al Comitetului Cãminului Cultural
�Târgoviºtea�, a acceptat donaþia de 60.000 lei ºi
400 volume, fãcute de lt. col. magistrat D. D.
Athanasiu, fiu al Târgoviºtei, pentru biblioteca

publicã ce va fi instalatã într-o aripã a Muzeului
oraºului. Totodatã s-a hotãrât ca biblioteca sã
poarte numele de �D.D. Athanasiu-Biþu�,
funcþionând în localul muzeului pânã când Cãminul
Cultural orãºenesc îºi va construi un local propriu.

Declanºarea rãzboiului a avut consecinþe
nefaste ºi asupra dezvoltãrii culturale a oraºului,
care stagneazã.
NOTE1. Dima-Drãgan, Corneliu. Biblioteci umaniste româneºti.2. Dima-Drãgan, Corneliu. Ex-libris, Bucureºti, EdituraLitera, 1973, p. 137.3. Horia, Dan. Noi printre ceilalþi sau Despre literatura

peregrinilor. Bucureºti, Editura Ager, 2003, p. 127.4. Dima-Drãgan Corneliu. Ex-libris, Bucureºti, Editura Litera,1973, p. 136.5. Mss. 270, fila 7, Direcþia Naþionalã a Arhivelor Statului.6. Cardaº, Gheorghe. Cataloage de vechi biblioteci
româneºti în biblioteci de mãnãstiri, biblioteci boiereºti ºi
domneºti, biblioteci ale unor scriitori moderni pânã în
secolul al XIX-lea, în �Boabe de grâu�, Bucureºti, anul I,1930, nr. 20, p. 613.7. Dosar 3390/1840, fila 18, Direcþia Generalã a ArhivelorNaþionale.8. Direcþia Judeþeanã Dâmboviþa A Arhivelor Naþionale. FondPrefectura Judeþului Dâmboviþa, dosar 170170/1867, fila 1.9. Ibidem, fila 2.10. Ibidem, fila 4.11. Cf. Victor Petrescu; Daniela Stoica, Vlãduþ Andreescu.
Ghidul bibliotecilor din judeþul Dâmboviþa, Târgoviºte,Editura Bibliotheca, 2007.12. Vlãstarul, an I, nr. 8, 14 august 1919.13. Viitorul Dâmboviþei, anul I, nr. 10, 24 aprilie 1921.14. Direcþia Judeþeanã Dâmboviþa a Arhivelor Naþionale.Fond Prefectura Judeþului Dâmboviþa, dosar 325/1992,fila 5.15. Direcþia Judeþeanã Dâmboviþa a Arhivelor Naþionale. FondPrimãria oraºului Târgoviºte, dosar 49-1942, fila 18.16. Ibidem, fila 30.17. Ibidem, fila 16.18. Direcþia Judeþeanã Dâmboviþa a Arhivelor Naþionale. FondPrimãria oraºului Târgoviºte. Dosar 49/1942, fila 18.

Conf. univ. dr. Victor Petrescu
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Nichifor Crainic (1889-1972) este scriitorulinterbelic care, dupã Goga ºi Iorga, s-a implicat celmai consistent ºi mai nemijlocit în politicã. Caz com-plex ºi controversat, Nichifor Crainic vine ca ºiCioran din orizontul rural românesc, cãruia, spredeosebire de cosmopolitul sãu contemporan, îi varãmâne credincios toatã viaþa. Nichifor Crainic ede fapt pseudonimul oarecum ostentativ ºi curezonanþe hristice al lui Ion Dobre (fiu de plugar dinBulbucata, Giurgiu), pseudonim care se traduce prin�cel ce vesteºte biruinþa�. Urmeazã Seminarul Cen-tral din Capitalã, apoi Teologia, ºi se remarcã maiîntâi ca poet. Spre deosebire de generaþia lui Eliade,nu Nae Ionescu, ci Nicolae Iorga a fost farulcãlãuzitor al formãrii lui Crainic ºi omul cãruia i-aarãtat un respect neclintit de-a lungul întregii vieþi,chiar dacã la un moment dat (1930) poziþiile lorideologice deveniserã explicit incompatibile. Deºiactiv de-a lungul întregii perioade interbelice,contemporan cu tinerii generaþioniºti, Crainicaparþine mai degrabã lumii lui Iorga, idealuriloracesteia, ºi dincolo de orice disensiune întreproiectele semãnãtoriºtilor ºi ale gândiriºtilor, pentrufundamentalistul etnocrat Nichifor Crainic, NicolaeIorga a rãmas pentru totdeauna �cel care rosteacomandamentul suprem al românitãþii�, �RomâniaMare era opera lui moralã lucratã în sufletulneamului întreg [...] fiindcã a existat un om de geniucare, anticipând istoria, a ridicat milioanele de braþes-o clãdeascã.1� Colaborarea lui îndelungatã, caredactor permanent la Neamul românesc spunemulte despre legãtura sufleteascã ºi spiritualã dintrecei doi corifei ai naþionalismului.În anul când se afirmã �generaþia tânãrã�,debuteazã ca publicist la Sãgetãtorul ºi Cugetromânesc, apoi la Gândirea, cãreia avea sã-i deacelebra direcþie ortodoxistã ºi naþionalistã. Îl aflãmredactor ºef la Curentul, pe care îl abandoneazãdin cauza unor neînþelegeri cu �Ziarilã� (Pamfilªeicaru). Fondeazã în 1932 (ianuarie) ziarulCalendarul, în care apar primele articole favorabileGãrzii de Fier, ºi care se va dovedi un adversarredutabil al camarilei regale ºi al liberalilor.Calendarul va fi interzis dupã asasinarea lui I. G.

Nichifor Crainic � Fundamentalismul
etnocrat ºi ortodox

Duca, iar Crainic închis la Jilava, sub acuzaþia deinstigare la crimã. Dupã încercãri eºuate de aresuscita Calendarul, colaboreazã la PoruncaVremii ºi devine mentorul ziarului Sfarmã Piatrã.În 1936 îi apare primul volum de eseuri, notoriulPuncte cardinale în haos, urmãtorii doi ani fiinddedicaþi elaborãrii unei adevãrate doctrine anaþionalismului etnocratic ºi ortodox (Ortodoxie ºiEtnocraþie ºi Programul statului etnocratic). Scriitorprodigios ºi militant neobosit pentru cauza politicãa dreptei ºi apoi pentru extrema dreaptã,bucurându-se de preþuire oficialã (este laureat alPremiului Naþional de Poezie în 1930) NichiforCrainic desfãºoarã în paralel activitate didacticã� profesor de teologie universitarã la Chiºinãu(1926-1931) ºi Bucureºti (1932-1944) � fiind oficialrecunoscut ca autoritate în domeniu (DoctorHonoris Causa al Universitãþii din Viena ºi membrual Academiei Române, în 1940).Activitatea lui publicisticã la Gândirea, dupãabandonarea acesteia de cãtre Cezar Petrescu(1926), este definitorie pentru imaginea sa descriitor ºi intelectual implicat politic în sensul celmai plenar ºi mai direct. Crainic a avut abilitateasã reconstruiascã profilul revistei pe o structurãde realã libertate de opþiune culturalã ºi artisticã,dar în acelaºi timp i-a dat o direcþie specificã. Einteresant de observat cã, în ciuda programului ºia direcþiei impuse de Crainic, în jurul revisteiGândirea s-au grupat autori de formaþie, orientãriºi expresii foarte diverse, uneori aproapeincompatibile: poeþii Ion Barbu, Dan Botta, IonPillat, Adrian Maniu, Aron Cotruº, Radu Gyr, VasileVoiculescu, Al. O. Teodoreanu, Tudor Arghezi, Al.Busuioceanu, prozatorii Mateiu I. Caragiale, Gib.Mihãescu, Ion Marin Sadoveanu, V. I. Popa, IonelTeodoreanu, criticii Oscar Walter Cisek, TudorVianu, George Cãlinescu, ªerban Cioculescu,teologul Dumitru Stãniloae, dramaturgul G. M.Zamfirescu, inclasabilii poeþi-filosofi-eseiºti-juriºti-publiciºti Lucian Blaga, Mircea Eliade, Emil Cioran,Vasile Bãncilã, Petre Pandrea, º.a.Direcþia ortodoxistã de la cea mai prestigioasãrevistã româneascã dintre cele douã rãzboaie se
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datoreazã în exclusivitate autorului Punctelorcardinale în haos. Generic reþinutã de criticaistoricã, filosoficã, politicã ºi literarã, sub numelede �gândirism�, aceastã direcþie a fost formulatã înarticolul program Sensul tradiþiei din Gândirea(1929) ºi s-a conturat iniþial ca un neosemãnãtorismreconfigurat dupã conjuncturile epocii, cãruia îidatoreazã viziunea autohtonist tradiþionalistã, darîi reproºeazã direct lipsa unei dimensiunitranscendente, mai exact spus religioase. Seexagerase caracterul etnic al naþiunii, în ignorareaabsolutã a dimensiunii lui religioase: �Semãnãtorula avut viziunea magnificã a pãmântului românesc,dar n-a vãzut cerul spiritualitãþii sale. Nu-miamintesc sã fi întâlnit o preocupare de Bisericã înpaginile Semãnãtorului, nici dacã lumina ei astrãbãtut vreo creaþie semãnãtoristã. De aceeaomul semãnãtorist e omul pãmântului ºi omulnaturii. Sensul acestei literaturi e local cu cât e maiapropiat de pãmânt ºi subordonat ideii politice.Peste pãmântul românesc, pe care dinSemãnãtorul am învãþat sã-l iubim, noi vedemarcuindu-se coviltirul de azur al Bisericii Ortodoxe.Noi vedem substanþa acestei Biserici amestecatãpretutindeni cu substanþa etnicã. Pentru noi ºipentru cei cari vor veni dupã noi, sensul istorieinoastre ºi al vieþii ºi artei populare rãmâne pecetluitdacã nu þinem seama de factorul creºtin. El etradiþia eternã a Spiritului care, în ordineaomeneascã, se suprapune tradiþiei autohtone.2�Aceastã nouã direcþie fusese deja anticipatãîn primul eseu, Isus în þara mea, unde elementulfundamental al gândirismului este �ortodoxiaînrãdãcinatã puternic în realitatea psihologicã apoporului nostru ºi strãluminatã de focul adevãruluievanghelic.3� Tradiþionalismul este nuanþat prindominantele sale, cea dintâi fiind autohtonismul,sub forma unei culturi �creatoare de valoriautohtone, o creaþie culturalã proprie.4�Din exacerbarea autohtonismului, la care seadaugã factorul naþional, cel politic ºi ortodoxia,Crainic construieºte cele patru puncte cardinaleale gândirismului. Moºtenirea lui Iorga, el vrea são completeze ºi sã o desãvârºeascã prindimensiunea spiritualist religioasã.Dar dincolo de dimensiunile spiritualiste,gândirismul lui Crainic se recunoaºte în doctrinacorporatistã pe care instinctul sãu de sociolog oidentificase ca soluþie a problemelor naþionale,odatã cu Nae Ionescu. Sociologia lui elitistã estefundamentatã pe baza teoriei evoluþiei sociale caoperã exclusivã a indivizilor aleºi providenþial saua grupurilor (straturilor) sociale situate la vârfulpiramidei. Doctrina politicã a mentorului Gândiriieste doctrina etnocraþiei corporatiste, ºi se

regãseºte integral în Programul statului etnocratic.Nichifor Crainic, scriitorul ºi omul politic, neprezintã o evoluþie sinuoasã, cu suiºuri ameþitoareºi coborâºuri lamentabile. Dacã Nae Ionescu,Eliade, Cioran, Noica sau Vulcãnescu ausimpatizat cu extrema dreaptã amplificându-iatmosfera, ecourile ºi adãugându-i autoritatea ºiprestigiul lor, fãrã sã fie vreodatã consideraþiideologi doctrinari ai Legiunii, Nichifor Crainic esteun teoretician pasionat ºi angajat al acesteia, el aelaborat ºi produs texte ample, fundamentale, carese constituie într-un adevãrat sistem ideologic ºidoctrinar al extremei drepte româneºti. Ar fisuficient sã citãm Ortodoxie ºi Etnocraþie, Editura�Cugetarea�, Bucureºti, 1937, ºi Programul statuluietnocratic (publicat în revista Sfarmã Piatrã ºianexat ulterior la Ortodoxie ºi Etnocraþie), pentrua avea imaginea unui creator de doctrinãideologicã ºi în acelaºi timp a unui militant activpentru ideile cauzei.Deºertãciunea demnitãþilor politice nu-l vaîmpiedica pe Crainic sã ocupe importante funcþiipolitice ºi sã participe direct la viaþa politicã a vremii.În perioada Cabinetului Averescu, Goldiº îl solicitãsã ocupe funcþia de secretar general la MinisterulCultelor ºi Artelor. Cu toate cã era cunoscut ca fer-vent filocarlist, va primi aceastã funcþie, în care dealtfel se va dovedi foarte eficient ºi activ, înfiinþândcatedre importante la Conservator ºi la ªcoala deBelle Arte. Tot sub secretariatul lui a fost comandatcelebrul bust al lui Eminescu, realizat de Oscar Han.Când în toamna anului 1928 Regenþa îiîncredinþeazã lui Iuliu Maniu formarea unui nouguvern ºi acesta dizolvã Parlamentul ºi organizeazãalegeri parlamentare, Maniu, care intenþiona sãintroducã în Parlament ºi oameni de presãindependenþi, îi stabileºte lui Crainic un loc cadeputat independent în judeþul Neamþ, deºi acestava participa la alegeri pentru judeþul Vlaºca,împotriva liberalului Iuca. La propunerea lui CorneliuZelea Codreanu va candida la un alt post de deputatpe listele Miºcãrii Legionare. Carlist înflãcãrat înperioada regenþei, apoi critic ostil ºi neîndurãtor alrestauraþiei, cãreia îi reproºa detenþia ºi umilinþele,Crainic a luptat alãturi de A.C. Cuza pentrufuzionarea Ligii Apãrãrii Naþional Creºtine cuPartidul Naþional Agrar al lui Goga, devenindvicepreºedinte al Partidului Naþional Creºtin, dincare însã va fi exclus la puþin timp dupã fuziune.Demnitatea de Ministru al Propagandei în perioadaregimului militar a lui Antonescu se adaugã lunguluiºir de inconsecvenþe ºi dezertãri morale, care dinpãcate nu se opresc aici.Admiraþia sa faþã de Mussolini ºi faþã de Hitlereste binecunoscutã. S-a petrecut cu Crainic ceea
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ce s-a petrecut cu Cioran în timpul bursei dinGermania � aceeaºi fascinaþie faþã de noile miºcãrinaþionaliste. Dupã vizita la Roma, din 1932 ºiîntâlnirea cu Il Duce, el va promova constant înpresa româneascã figura lui Mussolini, �cel maimare educator al omenirii de la Isus încoace�, marilerevoluþii naþionale ale epocii, �organizaþiile politicede tip nou [...] cãmãºile negre ale partidului fascist,cãmãºile cafenii ale partidului naþional-socialist,cãmãºile verzi sau albastre ale naþionaliºtilor noºtricreºtini�5. În Creºtinism ºi fascism6, Crainic, carefusese ca ºi Nae Ionescu un adept necondiþionatal doctrinei statului organic corporatist7, va înfãþiºafascismul ca o �miºcare politicã naþionalistã, a cãreiputere nãpraznicã a creat în lume un stat destructurã cu totul nouã, statul corporativ totalitar.El se deosebeºte atât de statul democratic, tip alveacului al XIX-lea, cât ºi de statul proletar, nãscocitde teoria comunistã ºi realizat de revoluþiabolºevicã. [...] Pentru fascism, care înseamnãsolidarism naþional, societatea nu e constituitã dinclase arbitrar împãrþite pe hârtie de cãtre sociologiiveacului al XIX-lea, ci o totalitate de funcþiuniorganice ale vieþii colective, cãrora le corespundtot atâtea categorii de muncã.8� Calendarul sãu agãzduit numeroase pagini dedicate de asemenealui Hitler. Titluri care nu mai au nevoie de comentarii,cum ar fi Germania, ceasornicul Europei, Hitler,braþul Europei, Hitler, salvatorul Europei, Hitler, noulatlet al lui Hristos vor ocupa numeroase pagini aleCalendarului, anunþând parcã triumful naþional-socialismului ºi impunerea �preponderenþei ger-mane în Europa�. Victoria Partidului Naþional So-cialist ºi ascensiunea la putere a lui Adolf Hitler estesalutatã de Crainic fãrã rezerve: �Astãzi, în frunteaGermaniei tumultuoase stã guvernul naþional-socialiºtilor ºi al naþionalilor germani, guvernullibertãþii ºi al onoarei. Adolf Hitler a ajuns în sfârºitcancelarul Reichului.�9. Crainic se recunoaºte înantimarxismul visceral ºi violent al Fuhrerului,rãzboiul nemilos declarat de acesta marxismuluiera �cel mai mare cuvânt ce s-a rostit în Europacontimporanã�10. Porecla de hitlerism, acuzaþie dejagravã în epocã, i se pare o manevrã de discreditarea naþionalismului românesc: �Noua poreclã s-a ivitodatã cu marea revoluþie naþionalistã a lui AdolfHitler. Era de rigoare deci ca naþionalismul românsã devinã în vârful peniþei duºmanilor sãi �hitlerism�.�11 De altfel, aceste gesturi publicisticesunt completate de cele direct politice, la 30 au-gust 1940 va susþine arbitrajul Germaniei ºi al Italieiretrãgându-se din guvern.Aºadar, implicarea lui Nichifor Crainic în politicavremii sale, cu toate inconsecvenþele ºi derapajeleei, este de netãgãduit. Stau mãrturie �corecþiile� dure

la care a fost supus atât sub regimul de autoritatemonarhicã cât ºi dupã al doilea rãzboi mondial, subregimul comunist. Considerat criminal de rãzboidupã instaurarea comunismului în România, estejudecat în contumacie ºi condamnat la muncãsilnicã pe viaþã. Va fi eliberat dupã ani grei detemniþã, plãtind lamentabil preþul colaborãrii cu nouaputere, laolaltã cu mari nume ca Sadoveanu,Cãlinescu sau Arghezi. Dublatã de o contribuþieteoreticã doctrinarã care nu lasã loc niciuneiinterpretãri � spre centru sau mãcar spre dreaptatradiþionalã � aceastã implicare îl situeazã în galeriascriitorilor ºi intelectualilor interbelici care au vãzutîn politic una din modalitãþile inconturnabile alerealizãrii proiectelor lor politice, sau doar unor ideiºi orientãri care au caracterizat acest interval istoric.Dacã luãm în considerare ºi longevitatea luiimpresionantã � longevitate biologicã dar ºicreatoare � putem afirma cã el a reprezentat oalternativã specificã, atât la tradiþionalismul revolut,uneori rigid ºi provincialist al generaþiei �bãtrânilor�Goga ºi Iorga, cât ºi la euforia înnoitoare ºi oarecumcosmopolitã a generaþiei �27. Dar el nu a putut finici catalizator al acestor douã forþe ce au coabitatîn marginea sau în interiorul sferei politice, nici punteîntre ele, aceastã neputinþã nefiindu-i însãimputabilã decât cu nuanþãrile impuse de situaþiaspecificã a epocilor (cel puþin trei) pe care le-astrãbãtut ºi le-a marcat. �Puterea de seducþie ºi decoagulare� pe care Crainic a avut-o asupra atâtorcategorii, de vârstã, de orientare, de nivel ºi deprofesie, studenþime, cler, teologi oficiali ºi
intelectuali, obligã la aceste nuanþãri.
NOTE1 Nichifor Crainic, Zile albe, zile negre, Memorii, Casaeditorialã �Gândirea�,, Bucureºti, 1991, pp. 107-1082 Sensul tradiþiei, în Gândirea Anul IX, Nr. 1-2, ianuarie-februarie 1929, p. 3443 Gândirea, Anul II, Nr.11 ºi 12, ianuarie 1923, p. 117.4 Nichifor Crainic, Sensul tradiþiei în Gândirea, Anul IX, nr.1-2, ian.-febr.1929, p. 346.5 Nichifor Crainic � Politica eroicã, în Calendarul, 10octombrie 19336 Gândirea, nr. 3, an. XVI, martie 1937 p. 97-1037 v. Istoria sociologiei româneºti, Coordonator ªtefanCostea, Bucureºti: Editura Fundaþiei România de Mâine,2006, (cap. Sociologia elitistã), pp. 123-1308 loc cit.9 Problema cea mai grea ºi omul ei, în Calendarul, An II,Nr. 285, 2 fev. 1933, p. 1,10 Nichifor Crainic, România în Europa nouã, în Gândirea,Anul XXIII, Nr.3, martie, 1944, p. 122.11 Calendarul, An II, Nr. 371, joi, 18 mai 1933, p. 1

Dr. Loredana Spînu
Biblioteca Judeþeanã �I.H. Rãdulescu� Dâmboviþa



53

Biblioteca Judeþeanã �Ion Heliade Rãdulescu� Dâmboviþa

George Coandã a devenit în timp un nume
emblematic al culturii ºi literaturii târgoviºtene
a ultimelor patru decenii, dar ºi al peisajului
spiritual românesc.

Se poate vorbi acum, la împlinirea a ºapte
decenii ºi jumãtate de viaþã, (se naºte în 12
octombrie 1937, la ªimian, judeþul Bihor;
naturalizat de peste ºase decenii la Târgoviºte),
despre o împlinire a sa ca poet,
prozator, istoric ºi critic literar,
istoric al culturii ºi mai ales ca
ziarist. Condeiul sãu a slujit
publicistica târgoviºteanã în special
dupã 1968, anul reorganizãrii ad-
ministrative a þãrii când judeþul nou
înfiinþat Dâmboviþa, va avea ziarul
sãu cu acelaºi nume. Considerãm
cã trecerea în revistã a câtorva
date biografice sunt necesare.

Cursurile primare ºi gimnaziale
absolvite în Târgoviºte, urmate de
cele liceale la �Ienãchiþã
Vãcãrescu�, în acelaºi oraº (1954). Este
absolvent de studii superioare pedagogice (1962),
apoi al Facultãþii de Istorie a Universitãþii Bucureºti
(1971). Diplomat al Cursului postuniversitar al
Facultãþii de Ziaristicã (1974). În 2002 îºi susþine
doctoratul în geografie la Universitatea Bucureºti,
cu teza �Carpaþii-spaþiu de conservare ºi
continuitate a vetrei etnice româneºti�. A funcþionat
în calitate de crainic reporter radiofonic (1953-
1956), profesor (1962-1964), inspector cultural
(1964-1968), ziarist, ºef de departamente la
cotidienele �Dâmboviþa� (1968-1997) ºi �Jurnal de
Dâmboviþa� (din 2000). În 1981 îºi ia atestatul de
ziarist profesionist. Din 1998 redactor ºef al
revistei �Eroica�. Cadru didactic asociat ºi titular
la Universitatea �Valahia� din Târgoviºte (1994),
predând cursuri de jurnalism, culturã ºi civilizaþie.

REMEMBER

George CoandãUn spirit plurivalent
Debutul literar cu poezie în sãptãmânalul

�Uzina ºi ogorul� din Târgoviºte (1957) ºi în
�Gazeta literarã� (1962). Colaboreazã la: �Gazeta
literarã�, �Luceafãrul�, �Contemporanul�, �Flamura
Prahovei�, �Drum nou� (Braºov), �Amfiteatru�,
�Albina�, �Tribuna�, �Astra� �Argeº�, �Flacãra�,
�Magazin�, �Sãptãmâna�, �Îndrumãtorul Cultural�,
�Cântarea României�, �Românul�, �Glasul naþiunii�,

�Sinteze�, �Observatorul Militar�,
�Viaþa Militarã�, �Astra Blãjeanã�,
�Europa�, �Timpul-7 zile�, �Casa
ªcoalelor�, �Graiul Dâmboviþei�,
�Dâmboviþa liberã�, �Gazeta de
Pucioasa�, �Cronica Gãeºtiului�,
�Calea de Luminã� (Montreal,
Canada), �Curier� (Târgoviºte),
�Litere� (din redacþia cãreia face
parte), �Talk-Show�, �21
Decembrie�, �Viaþa ªtiinþificã�
(Universitatea Valahia), �Târgo-
viºtea�, �Opinii juridice�, �Almanah
bisericesc� (Arhiepiscopia Târgo-

viºtei), �Analele Universitãþii Hyperion� (Bucureºti).
De-a lungul anilor va semna în presã cu
pseudonimele: George Ruman, George Targovia,
George Nicolae Nistor, George Nucet. Ca redac-
tor ºef al revistei �Eroica� ºi ºef de departament
la cotidianele �Dâmboviþa� ºi �Jurnal de
Dâmboviþa�, publicã numeroase articole de criticã,
istorie literarã, de istorie ºi istoria culturii
dâmboviþene ºi româneºti. Membru al Academiei
Americano-Române de Arte ºi ªtiinþe din S.U.A.,
Academiei Internaþionale �Mihai Eminescu�,
Uniunii Scriitorilor din România, Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România, Federaþiei Mondiale a
Jurnaliºtilor, Asociaþiei Naþionale �Cultul Eroilor�,
Asociaþiei Culturale Româno-Indiene. În emisiunile
literare ºi culturale ale Televiziunii ºi Radiodifuziunii
Române i se transmit versuri ºi prozã. Este unul
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dintre fondatorii Centrului Local de Radio Târgoviºte
(1953), al seriei a V-a a ziarului �Dâmboviþa� (1953)
ºi al sãptãmânalului �Meridian Express� (1991).
Iniþiazã ºi realizeazã, cu alþi oameni de culturã din
Târgoviºte, revista literarã �Armonia� (1966-1967),
publicaþiile de literaturã ºtiinþifico-fantasticã ºi
anticipaþie �Timpul viitor� (1977) ºi �Pronitron�
(1990). Este prezent, de-a lungul a peste patru
decenii, în viaþa culturalã ºi literarã a Târgoviºtei
ºi judeþului Dâmboviþa, fiind membru fondator al
cenaclurilor literare �Grigore Alexandrescu� din
Târgoviºte (1951) ºi �Luceafãrul� din Pucioasa
(1964) ºi al Asociaþiei de literaturã S. F. ºi de
anticipaþie �Argonaut�. De asemenea, este unul
din iniþiatorii festivalurilor naþionale de literaturã
�Primãvara albastrã� (1964, Pucioasa),
�Moºtenirea Vãcãreºtilor� (1969), al Festivalului
naþional al filmului documentar de scurt metraj
românesc �Contemporania� (1977) ºi al
Festivalului naþional de cosmopoezie (1996).
Fondator al Universitãþii �Valahia� (1992) ºi unul
din creatorii specializãrii Jurnalism de la aceeaºi
instituþie de învãþãmânt superior. În 1971 îºi
adjudecã premiul �Ienãchiþã Vãcãrescu� pentru
poezie acordat la ediþia a III-a a Festivalului
Naþional de Literaturã �Moºtenirea Vãcãreºtilor�.
I se acordã titlul de laureat pe þarã pentru poezie
(1977); Premiul pentru Literaturã pe anul 2003,
la Festivalul de Literaturã �Moºtenirea
Vãcãreºtilor�; Premiul Naþional de Presã
(reportaj) în 1987. Este distins cu Ordinul
Ziariºtilor clasa I (2000) ºi Ordinul �Meritul Cul-
tural în grad de Cavaler� pentru Literaturã
(2004). Totodatã este �Cetãþean de Onoare� al
Târgoviºtei (2002) �pentru prestigioasa
activitate publicisticã ºi literarã�. Universitatea
�Valahia� din Târgoviºte îi acordã titlul de �Pro-
fessor Honoricus� (2007).

Publicã în antologiile literare �Cântec lângãsonde� (1962), �Nãzuinþe� (1965), �Strigãt în
faptul zilei� (1969), �Culorile pãmântului�
(1970), �Creneluri� (1972), �Columne devictorii� (1977), �Poezia cetãþii� (2002),
�Cupolã de veac� (2003), �Almanah MihaiEminescu 2004�; �În cãutarea unui topos liric�
(antologie de poezie a Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni, 2006).

Debut editorial în 1974 cu volumul de versuri�Univers liber�, urmat de �Secunda în plus�
(1980), �Eternele columne� (1989) ºi �O mie

nouã sute nouãzeci ºi ºapte dupã Hristos�
(1997), �Oarecum Sinea-mi� (2003),�Cosmopoetica� (2006), �Mic tratat depolitologie reflexivã� (2006), �Holografiile�
(2007), �Dacoursitele� (2009), �101 poeme�
(2010), �Adio fantastic secol 20. Cimitirul debusole� (2011). În 1985 îi apare primul volum
de prozã �Spaþii de suflet� apoi �O cetate, opatrie� (1996), �Cabinetul cu stampe� (1998),
�Clipa ºi Istoria� (2000), �Destinul românilor
pe Golgota istoriei� (2006), �O istoriegeopoliticã ºi a geocivilizaþiei românilor�
(2006). Scrie poezie în vers liber, dar ºi în
tehnica prozodicã, dezvãluind o multitudine de
ipostaze ale lirismului, o adâncã reflexie
filosoficã asupra marilor probleme ale existenþei
umane, cu puternice accente ale iubirii de neam
ºi de istorie româneascã. Volumele de prozã ºi
literaturã ºtiinþificã �Spaþii de suflet� (1985),
�O cetate, o patrie� (1996, 2005), �Cabinetulcu stampe� (1998), �Clipa ºi Istoria� (2000),�Geocivilizaþie româneascã� (2002), se
cantoneazã în sfera reportajului literar,
developând o viziune proprie a orizontului
românesc, nepierzând din vedere sensurile
reale ale clipei, ale momentelor care l-au
cuprins, dupã propria-i mãrturisire, în vâltoarea
lor existenþialã. În aceeaºi notã, dar îmbinând
stilul reportericesc cu rigoarea ºtiinþificã, este
descrisã �Istoria Târgoviºtei. Cronologieenciclopedicã�, din cele mai vechi timpuri ºi
pânã astãzi. De asemenea, este unul dintre
autorii �Enciclopediei oraºului Târgoviºte�
(2011) precum ºi �Istoria Nucetului
(Dâmboviþa). Cronologie enciclopedicã�. În
colaborare �Istoria Aninoasei�. Creator al ºtiinþei
umaniste geocivilizaþie ºi al unor noi genuri lirice:
cosmopoezia, poemul-comentariu ºi liriruna.

Reportajele sale exceleazã în developarea
peisagisticã a unor tradiþii populare ºi trecutului
istoric al Târgoviºtei. ªi o face cu o realã forþã
de sugestie. Iar în science-fiction, demersul sãu
are drept þintã relaþia omului cu cosmosul, cu
tainele acestuia, proiectând peremtorii situaþii
de un surprinzãtor inedit.

Prin activitatea pe tãrâm civic, cultural ºi literar,
prin personalitatea sa plurivalentã, reflectatã preg-
nant în creaþia spiritualã, dupã o viaþã de peste
ºapte decenii rãmâne o figurã emblematicã a
spiritualitãþii târgoviºtene ºi nu numai.
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Scrieri: Univers liber (versuri), EdituraAlbatros, Bucureºti 1974; Secunda în plus(versuri), Editura Albatros, Bucureºti, 1980(Premiul special al Festivalului Naþional deCosmopoezie ºi al Salonului Internaþional dePublicaþii, Fotografie ºi Arte Atronomice �Perside

97�); Spaþii de suflet (prozã), Editura Sport-Turism, Bucureºti, 1985 (Premiul naþional pentrureportaj acordat de Consiliul Ziariºtilor ºi deUniunea Sindicatelor din Învãþãmânt, ªtiinþã,Culturã, Poligrafie, Presã ºi Edituri, 1987);Eternele columne (versuri), Editura Eminescu,Bucureºti 1989; O cetate, o patrie (prozã), EdituraDomino (ediþia I, 1996 ºi ediþia a II-a, 1999)Târgoviºte, ºi Editura Bibliotheca (ediþia nevarietur � 2005), Târgoviºte; O mie nouã sutenouãzeci ºi ºapte dupã Hristos (versuri),Târgoviºte, Editura Domino, Târgoviºte, 1997;Cabinetul cu stampe (studii ºi articole), EdituraDomino, Târgoviºte, 1998; Clipa ºi Istoria(interviuri), Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2000(Diploma de Excelenþã �Restitutio� acordatã deUniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România,2004); Spaþiul istoric românesc. Imaginigeopolitice ºi de geocivilizaþie (studii ºi articole),Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2002;Geocivilizaþie româneascã (monografie), EdituraBibliotheca, Târgoviºte, 2002; Valahia. Istoriaunei universitãþi (monografie), EdituraBibliotheca, Târgoviºte, 2002; Carpaþii � spaþiude conservare ºi continuitate a vetrei etniceromâneºti (monografie), Editura Bibliotheca,Târgoviºte, 2003; Oarecum, Sinea-mi (versuri),Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2003; Arheologiaviitorului. Cei ce ne privesc din stele (feed-back-uri paleoastronautice), Editura Bibliotheca,Târgoviºte, 2004; Istoria Târgoviºtei. Cronologieenciclopedicã (monografie), (ediþia I, 2005; ediþiaa II-a, 2007, Editura Bibliotheca, Târgoviºte)(Premiul pentru istoria culturi i  acordat deSocietatea Scriitori lor Târgoviºteni, 2006);Ambasador la Ecuator sau drumul unei vieþide la marxism la gândirea liberã(memorialisticã), Editura Bibliotheca, Târgoviºte,2006; Destinul românilor pe Golgota istoriei(studii ºi articole), Editura Bibliotheca, Târgoviºte,2005 (Diploma de Excelenþã pentru carte de presãacordatã de Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti dinRomânia, 2007); Mic tratat de politologiereflexivã  (versuri), Editura Bibliotheca,Târgoviºte, 2005; Cosmopoetica (versuri),Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2005; O istoriegeopoliticã ºi a geocivilizaþiei românilor (studiiºi articole), Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2006
(Premiul pentru geocivilizaþie româneascã acordatde Societatea Scriitorilor Târgoviºteni, 2007);

Eminescu � Istoric Naþional (monografie), EdituraBibliotheca, Târgoviºte, 2007/2012 (Premiul �IonHeliade-Rãdulescu� pentru geocivil izaþieromâneascã acordat de Societatea ScriitorilorTârgoviºteni, 2008); Holografiile (versuri), EdituraBibliotheca, Târgoviºte, 2007; Heliadeana.Ipostaze de geocivilizaþie româneascã (studii ºiarticole), Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2008(Premiul �Ion Heliade-Rãdulescu� pentrugeocivilizaþie româneascã acordat de SocietateaScriitorilor Târgoviºteni, 2008); Dacoursitele(versuri), Editura Transversal, Târgoviºte, 2009;Entropiile (versuri), Editura Bibliotheca,Târgoviºte, 2009; Caragiale faþã cu...reacþiunea (istoriei) (monografie), EdituraBibliotheca, Târgoviºte, 2010; 101 poeme(versuri), Editura Biodova, Bucureºti, 2010; IstoriaNucetului (Dâmboviþa). Cronologieenciclopedicã (monografie), Editura Bibliotheca,Târgoviºte, 2011; Peisaje miºcate / Moved land-scapes (versuri, ediþie românã-englezã), EdituraBibliotheca, Târgoviºte, 2012; Adio fantasticsecol 20 (Cimitirul de busole), (versuri), EdituraBibliotheca, Târgoviºte, 2012; Cronografiimelancolice (publicisticã), Editura Bibliotheca,Târgoviºte, 2012.
Colab.: Târgoviºte. File de monografie(coordonare ºi îngrijire ºtiinþificã), C.E.P.C.S.,Târgoviºte, 1977; Dâmboviþa (monografie),Editura Sport-Turism, Bucureºti 1980; �PrimãvaraAlbastrã�. Cronica unui festival naþional de�cuvinte potrivite� (monografie), EdituraBibliotheca, Târgoviºte, 2008; Dâmboviþa eroicã.Memoria monumentelor (antologie monograficã),ARTPRESS, Târgoviºte, 2008; �Dâmboviþa�. Dela �organ� la o beþie cu libertate (memorialisticã),Editura Transversal, Târgoviºte, 2009;Enciclopedia oraºului Târgoviºte, EdituraBibliotheca, Târgoviºte, 2011; Istoria Aninoasei(Dâmboviþa), Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2012;
Antologii: Cântec lângã sonde (1962), Cu faþaspre primãvarã (1965), Nãzuinþe (1965); Strigãtîn faptul zilei (1969), Culorile pãmântului (1970),Creneluri (1972), Columne de victorii (1977),Laudã patriei (1977), Poezia cetãþii (12002),Cupolã de veac (2003), Almanah Mihai Eminescu(2004), Caietele �Litere�. În cãutarea unui toposliric (2006), Caietele �Litere�. 30 de prozatori(2007), Târgoviºte-India (2008), Radu Cârneci,Antologia Sonetului românesc (2009), Denaºterea Eminescului (2011), Scrieri pentru o

posibilã istorie a Amurgului Sentimental (2011).
Prof. dr. Victor Petrescu
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TABLETA DE SCRIITOR

Dupã ce am publicat în câteva numere con-secutive din revista �Litere� un � aº zice ��studiude caz� despre I.L. Caragiale în ipostazã deistoric, am realizat cã, de fapt, s-ar fi impus o maitemeinicã motivare a demersului meu. Un demerscare, pentru unii, ar putea pãrea hazardant, pentrualþii o riscantã demonstraþie, iscatã dintr-ovanitoasã dorinþã de a �lipi� pe travaliul publicistical creatorului miticismului o dimensiune de carenu are nicio vinã, iar pentru mai ºtiu eu cinealtcineva, o gãselniþã.De bunã seamã cã, respectând spiritul funda-mental al democraþiei, ºi anume acela cã liberacirculaþie a opiniilor este motorul cu multipropulsie alevoluþiei societãþii omeneºti (dar depinde ce fel deevoluþie!), nu am cum sã pun stavilã acestor opinii.Aºa cã le voi primi/privi drept în faþã. Care va sãzicã, ochi în ochi. Chiar dacã voi face un puseu dehipertensiune. ªi în acest domeniu, al confruntãrilorde opinii, se poate spune, c �est la vie.Ei bine, de ce Caragiale faþã cu... reacþiunea(�istoriei�)?Bref. În demersul meu nu este vorba � mãcredeþi sau nu, asta e � de nicio aventurãhazardatã, nici riscantã/sinucigaºã, nici de ogãselniþã.Într-un moment al maculãrii imunde a valoriloreterne ale neamului românesc, maculatorii �mancurþi intelectualiºti/elitiºti/globaliºti � sesufocã a ne demonstra cã marile efigii ale culturiinaþionale (Eminescu, Caragiale, Creangã,Maiorescu, Conta, Enescu, Grigorescu, Brâncuºi)nu au �circulaþie mondialã�, cã sunt... victimeleunei �culturi minore�, etc., º.a.m.d.Cu alte cuvinte, nu avem � dupã mintea lorîmpâclitã de �valorile globalismului� � dreptul/accesul la universalitate. Ne dãm peste mânã prinmancurþii noºtri de serviciu, deci.N-aº spune � cu suficienþã fatalistã � cã nemeritãm soarta. Aº spune cã trebuie puºi la punct

Post-scriptum. Caragiale faþã cu...
reacþiunea (istoriei)

aceºti mancurþi. ªi sã încercãm a nu le mai daimportanþã. Pentru cã, este cert, nu au aºa ceva.De fapt, acest �studiu de caz� a fost generatde o revoltã la maculare. ªi am dorit sã relev unaspect mai puþin sesizat al publicisticiicaragialiene. Acel aspect care, într-un fel sau altuls-a manifestat în opera scriitorilor noºtri clasici ºipe care aceºtia � în consonanþã cu developareaobstinatã a istoriei naþionale a fiecãrei þãrieuropene, mai ales occidentale, în ceea ce s-anumit �secolul naþiunilor� � ºi l-au însuºit/simþit,la rându-le, în fibra operei lor. Ca atare, niciCaragiale nu �a scãpat� de aceastã �direcþie delucru� patrioticã. Numai cã autorul farsei �Conu�Leonida faþã cu reacþiunea� a tratat istoria înfelul sãu. Unul specific firii sale ironice. ªi pecontra. Citez �teoria� � de fapt, despre istorie �expusã de atotºtiutorul Leonida consoartei saleEfimiþa, cãzutã în mutã admiraþie la zicerile omuluiei în patul conjugal într-o noapte terorizatã de o�revuluþie� fãrã �voie de la poliþie�, o zaverãbahicã, de altminteri de... lãsata-secului, agitatãdoar de �Nae Ipingescu, ipistatul, beat frânt�ºi care, în drum spre casã �chiuia ºi trãgea lapistoale�:�Aºa, cum îþi spusei, mã scol într-odimineaþã, ºi, ºtii, obiceiul meu, pun mâna întâiºi-ntãi pe «Aurora Democraticã», sã vãz cummai merge þara. O deschiz... ºi ce citesc? Uite,þin minte ca acum: «11/23 Fãurar [...] a cãzuttirania! Vivat Republica!...».Dar, când am vãzut, am zis ºi eu: sã tefereascã Dumnezeu de furia poporului![...]. Cesã vezi, domnule? Steaguri, muzici, chiote,tãmbãlãu, lucru mare, ºi lume, lume [...] de-þivenea amuþealã nu altceva...Hei! te lasã reacþionarii domnule? Fireºte,nu le vine lor la socotealã sã nu mai plãteascãniminea bir! e aproape de mintea omului: deunde ar mai mânca ei lefurile cu lingura?...
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Treaba statului, domnule, el ce grije are?pentru ce-l avem pe el? e datoria lui sã-ngrijeascã sã aibã oamenii lefurile la vreme...�.Dupã miezul nopþii douã-trei detunãturi depuºcã ºi chiote surde îl �spãimântã� pe conu�Leonida, care �pierdut� emite o concluzie: �Nu erevuluþie, domnule, e reacþiune�. ªi ºi-oargumenteazã cu un text de gazetã:�Reacþiunea a prins iar la limbã. Ca unstrigoi în întunerec, ea stã la pândã ascuþindu-ºi ghearele ºi aºteptând momentul oportun,pentru poftele ei antinaþionale [...] Naþiune, fiideºteaptã!�. Apoi dezolat: �ªi noi dormim,domnule!� (I.L. Caragiale, Opere II, AcademiaRomânã/Univers enciclopedic, Bucureºti, 2000,p. 80, 82, 86, 92).Ce a voit sã ne transmitã Caragiale prin glasulconului Leonida? Un mod de a percepe/pricepeistoria românilor, unul în rãspãr, chiar când urcãpe Golgota istoriei � adicã n-au sentimentul tragical destinului �, revoltele lor fiind agrementate de�steaguri, muzici, chiote, tãmbãlãu�, iargândirea lor publicã fiind etatistã, pentru cã � nu-iaºa � grija statului e sã dea �lefurile la vreme�ºi ca �reacþionarii� sã nu mai mãnânce �lefurilecu lingura�. ªi ca un corolar al perceperii/priceperii istoriei este cã, românii pun semnulegalitãþii între revoluþie ºi reacþiune. Ceea ce seîntâmplã ºi astãzi. Cu geniu, Caragiale a înþelescu profunzime ºi cu ironie acest spirit românesc,astfel cã, pentru el, printr-o retorsiune de sensuri,istoria româneascã, mai ales aceeacontemporanã lui, are caracterul unei reacþiuniîmpotriva ei însãºi. De aici ºi atitudinea luiCaragiale � asumatã, de altfel � faþã cureacþiunea unei astfel de istorii. O reacþiune cuvaloare hegelianã, adicã dialecticã, de reacþiela o stare de lucruri. Deci, reacþiunea caîmpotrivire la anumite derapaje ale societãþii, ºireacþia ca manifestare atitudinalã la acelederapaje (sociale, morale, economice, politice).Dupã aceastã explicitaþie uºor savantã, iatã,îl citez din nou pe Caragiale care, credea cã�Noi românii, suntem o lume în care, dacãnu se face ori nu se gândeºte prea mult, neputem mândri cã cel puþin se discutã foartemult. Asta e frumos din parte-ne � sã lãsãmîncolo orice modestie; cãci e ºtiut cã dindiscuþie rãsare scânteia adevãrului. Nu evorba, adesea discutãm cam pe de lãturi; darasta o facem tocmai pentru cã voim sãalimentãm continuarea discuþiei; dacã n-amda pe de lãturi, ar înceta poate discuþia prea

degrabã; ei! atunci, de unde ar mai þâºniadevãrul?� (I.L. Caragiale, Opere III, AcademiaRomânã/ Univers enciclopedic, Bucureºti, 2001,p. 49).Ironia este evidentã. ªi este surprinsã aiciviziunea leonidicã în raport cu istoria românilor.Percepþia/priceperea a rebrousse a mersuluiistoriei. Am putea spune cã este vorba de oreacþiune la �scânteia adevãrului�.În fond � aºa am putea decodifica mesajullui Caragiale în cheie ironicã �, �reacþiunea/reacþia� românilor la �scânteia adevãrului�istoric este una de frondã retoricã, de hai sã...discutãm discuþii, iar când iau cu asalt strada ºipalatul obosesc repede ºi se �repliazã� la umbrã,continuând zavera la un mic, o bere sau un ºpriþ.(N.B. În zilele noastre vedem cã, de la vremealui Caragiale încoace, nu s-a produs nicioschimbare esenþialã pe fond. De pildã, marºurilede protest, mitingurile ºi grevele sfârºesc cu hore,lambade ºi dansul pinguinului, cu guvernanþimanechine traºi în þepe ºi arºi pe asfalt, ca într-unspectacol de teatru ambulant din bâlci � bâlciuldeºertãciunilor �, jandarmii ºi poliþiºtii fãcându-se a apãra �ordinea publicã�, iar �sindicaliºtii� fiind�mândri cã cel puþin se discutã foarte mult�.Singuri, doar pensionarii, cu ultimele puteri, ºiscoºi din luptã cu �Salvarea�, îºi iau ºi pe contpropriu... �revuluþia�. ªi asta pânã la �oraînchiderii�... marºului sau mitingului. ªi,îndeobºte, cu... voie de la poliþie. Aºa cã, rãscoalade la 1907 ºi �revoluþia românã� de la 1989,teamã-mi e cã au fost puse la cale de...extratereºtrii, de serviciile secrete ale Oculteimondialiste ºi � nu am nicio îndoialã � cu voie, eida, de la poliþie. Care va sã zicã, în ultimul caz,de la... Securitate ºi de la feseniºtii din lãuntrulPartidului Comunist Român. Vedeþi, adevãr grãit-aCaragiale! De aia este eternã �scânteia adevã-rului� lui care lumineazã caracterul naþionalmoral al românilor).Bref. Aºadar, Caragiale a fost (ºi este prinacuta sa actualitate), faþã cu... reacþiunea, aistoriei ºi a moravurilor valaho-mioritice, un analistironic. Dar nu în sens cioranian. El ºi-a iubit sincerneamul din care, asta e, fac parte ºi miticii / hopa-miticii. Fãrã sã fi manifestat vreo abhorareevidentã. L-a fascinat. Însã, l-a tomografiat
extrem de atent pânã în stãrile sale abisale.

George Coandã. Caragiale faþã cu�
reacþiunea (istoriei). Târgoviºte, EdituraBibliotheca, 2010, p. 59-66.



58

Curier � Revistã de culturã ºi bibliologie

I
Mi se mai spune Zugravul. De când mã ºtiu

umblu dupã mine cu gãleþi pline cu vopsele.
Am ºi-o iubitã, cam aiuritã. Ea este �poetesã�.

În fiecare zi servim masa de prânz la cantina de
pe valea Portului Tomis. Aºa îi place ei s-o
numeascã, poetic... deh... poeþi.

De când am terminat Facultatea de Arte, �spe-
cialist� în picturã, tot amestec culori ca sã scot
bani de trai.

Ea câºtigã prost din poezie dar o las sã-ºi facã
damblaua. În fond ºi la urma urmei, fiecare are o
pasiune pentru ceva.

Pe mine lumea mã respectã în cartier, ºtiu
asta, o simt, mai cu seamã, am observat,
femeile îºi dau coate: Vezi, dragã, pe tipul ãla cu
barbã ºi privirea pãtrunzãtoare? Este pictor, mã
rog, zugrav � le auzi glasul suav împletit cu
mirosuri de parfum rafinat, respiraþia lor tãiatã
atunci când trec pe lângã mine. Mã gâdilã alintul
lor, trebuie sã recunosc. Iubesc femeia din toate
încheieturile.

Sunt pictor necunoscut în þarã, nu am expus
niciodatã munca mea pe la vreo galerie de artã.
Sincer, nici n-am încercat. Au fãcut-o prieteni de-
ai mei, cu câþiva ani în urmã, ºi nu au reuºit sã-ºi
strângã bani nici cât sã-ºi cumpere o tricicletã.

Eu mã axez mai mult pe zugrãvealã. Desenez
pereþi la apartamente de lux ºi nu numai.

Astãzi, de exemplu am o lucrare pe strada
Nevãzutã, la apartamentul 13, bloc F.B.I.

Acolo locuieºte o tânãrã rebelã de douãzeci
ºi cinci de primãveri, singurã, fãrã pãrinþi. Mã rog,
am înþeles cã situaþia ei este cam precarã ºi cã
n-o sã-mi plãteascã toatã munca.

Asta este, dacã-mi aruncã un zâmbet de o
mie de euro, o sã-i fac apartamentul moca.

N-ar fi pentru prima datã, în opt ani de zile.

TINERE CONDEIE

Pictorul de la nouã

II
Servesc prânzul. Orele: doisprezece ale

amiezii. Summer, cã aºa îmi plãcea mie s-o
rãsfãþ, stã în faþa mea cu umerii dezgoliþi, rotunzi,
trandafirii ºi comandã o ciocolatã caldã. Este atât
de frumoasã, cu pãru-i castaniu, prins la spate
decent ºi cu o floare a soarelui, în miniaturã,
confecþionatã din plastic rezistent, este atât de
frumoasã�

Nu sunt romantic de felul meu dar ºtiu bine sã
mã prefac a fi. Nu plâng din dragoste niciodatã
pentru cã am iubit atâtea femei, încât nici una nu
m-a iubit aºa cum aº fi vrut eu.

III
� Rãspunde la telefon, Gheorghe! o aud pe

Summer cum îmi întrerupe firul contemplaþiei.
Îmi venea sã-i spun: Nu vezi cã am treabã, cã

sunt la ora în care te privesc ca pe cea mai
frumoasã femeie? Dar nu i-am spus. A rãmas un
mister. Ea era atât de sensibilã încât, uneori, mã
întrebam dacã meritã sã rãmân lângã ea toatã viaþa.

Normal, glumeam. Toatã viaþa cu o singurã
femeie?

Brusc ies din visare ºi rãspund la mobil.
� Da! Eu sunt zugravul, Gheorghe. Da, îl auzeai

mai departe. Da, dacã este nevoie zugrãvesc ºi
suflete pe ziduri numai sã-mi daþi mãsurile ºi
dimensiunile lor.

Doamne, îmi spuneam în barbã. Ãºtia sunt
mai nebuni ca mine. Cum le-am putut rãspunde!

Nu era de mirare. Vorbea cu directorului
Spitalului 9.

� Sigur cã da. Mâine, la prima orã, sunt la
sanatoriu. Staþi liniºtit, aduc tot ce trebuie. Doar
cu asta mã ocup, nu? Amorsã, glet, ºtiu eu. Nu
vã faceþi probleme. Am ºi pensule, sigur cã da.
Culori? Da, toate nuanþele, vã daþi seama. O zi
bunã ºi dumneavastrã.
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Mã ridic, de la masa la care stãtusem mai bine

de un ceas, ºi-o iau de mânã pe Summer
îndreptându-ne spre apartamentul în care ne
duceam traiul mai bine de douã luni.

IV
� Intraþi, Domnule�
� Gheorghe, rãspund rãspicat ca sã nu

creadã, cumva, omul de la intrare cã sunt vreun
nebun.

� Trebuie sã fiþi Zugravul.
� El în persoanã ºi fãrã pic de emoþie, dacã

îmi permiteþi gluma proastã � ºi-mi fac loc pe lângã
burtos, luând pe haine, cu mine, tot varul de pe
zidul holului îngust.

Urc la etajul unu sã stau de vorbã cu directorul,
sã vãd ce planuri are pentru mine. La intrarea în
biroul lui, dau cu capul de un bec cam de mãrimea
unei roþi de cãruþã. Aud în acelaºi moment cum
se deschide uºa.

� Ahaaa, dumneavoastrã eraþi! Vã rog, vã
rog, vã aºteptam. Sper cã nu veþi face un cucui
prea serios. În felul acesta eu sunt anunþat cã
cineva urmeazã sã intre în biroul meu. Deci � ºi
mã prinde de un braþ cu o repeziciune
nemaiîntâlnitã de mine pânã atunci, sunteþi
binevenit! Râdea în timp ce cu celaltã mâna
închidea uºa în urma noastrã.

Îl vãd, mai apoi, cum îºi retrage mâneca lui de
pe braþul meu ºi cum se scotoceºte în buzunare
dupã nu ºtiu ce.

� Uite, aici erai, cheie nãzdrãvanã!
Apoi, continuând sã vorbeascã cu mine, de

data asta.
� Aºa fac mereu, fireºte, în cazul în care

nu uit sã închid uºa cu cheia, pentru orice
siguranþã a vizitatorului meu. Pe aici umblã
mulþi nebuni, vã daþi seama, primejdia� nu?
E mai bine aºa � ºi se legãna de pe un picior
pe celãlalt, în timp ce se îndrepta spre
fereastra care stãtea larg deschisã. Cu capul
ieºit pe jumãtate în aer liber, continua sã
gesticuleze, pânã când, la un moment dat,
simt cum un zgomot metalic vine din afara
încãperii în care ne aflam.

Directorul se întoarce cãtre mine ºi foarte senin
îmi face semn din cap sã nu-mi fac griji pentru
cheie pentru cã mai are câteva în sertarul de la

masã � ºi schiþeazã, de data aceasta, un gest cu
degetul arãtãtor spre locul unde se afla un birou
din lemn de nuc.

V
Dupã ce m-am lãmurit cum stã treaba cu

zugrãvitul pereþilor din sanatoriu, urc la etajul doi.
Practic, directorul îmi spusese sã fac întocmai

cum vor dori nebunii, adicã sã le pictez pereþii
exact cu ce-mi cer ei.

Nu mi se pãrea atât de complicat, chiar eram
curios sã vãd cum gândeºte un nebun adevãrat.

Pânã sã ajung la doi, pe scãri, mã lovesc de o
femeie drãguþã, slãbuþã ºi dau s-o salut din prea
multã politeþe. ªtiþi doar cã am maniere. Ea se
uitã la mine cu ochi melancolici, strãini ºi deodatã
îmi vine în minte chestia aceea cu: �De ce te uiþi
la mine cu ochi strãini ºi goi/Nu crezi c-ar fi mai
bine/Sã-i scoatem pe-amândoi?�

Normal, nu prea se leagã, dar de, de când cu
Summer o luasem ºi eu puþin pe filosofie.

Dupã ce mã priveºte þintã în ochi, cã de-acum
eram terminat, (ºtiþi cã am slãbiciune la femeie,
chiar dacã femeia aceasta pãrea a fi puþin dusã
cu pluta, mã rog nebunã) trece pe lângã mine
lovindu-mã cu o canã plinã cu ceai drept peste
barbã. Norocul meu este c-o port cu mine zi de zi
cã, altfel, aº fi rãmas cu cicatrice din cauza apei
fierbinþi pe care acum o simþeam cum mi se
infiltreazã în pãr ºi cum îmi salveazã pielea feþii.

În fine, ajung ºi eu la etajul doi. Ea, deja, nu se
mai vedea. Pesemne, intrase în vreo camerã.

Într-adevãr, mã gândeam. Directorul avea
dreptate. Pereþii erau prea albi, le trebuia viaþã.

Deci, nebunii nu erau chiar aºa de insensibili
precum bãnuia el.

Am sã le fac viaþa un rai, da, apoi o s-o caut
pe tipa aceea care m-a lovit cu ceaiul peste faþã,
s-o întreb cum o cheamã, doar aºa cã mi-a lãsat
o impresie plãcutã.

VI
� Domnu� Zugravu�! aud un strigãt în ceafã.
� Da. Mã întorc sã-i rãspund.
Cred cã ºtiþi cine era. Da. Era ea, fata cu ceaiul.
Ca sã par bine crescut, o numesc domniþã sã

n-o supãr, cumva. Avea în jur de patruzeci de ani.
Nu pãrea sã-ºi arate vârsta realã, dar eu, fiind
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pictor, îi ºtiam etatea din privire.

Deja, uitasem de Summer. Brusc, îmi iau
gãleata cu vopsea galbenã ºi cu o pensulã
desenez un soare mare pe zidul din faþa mea.

� Îþi place, domniþã? Spuneam chestia asta
din tot sufletul meu, vizibil devenind foarte agitat
ºi plin de sentimente profunde pentru chipul de
lut al femeii care stãtea pironit în faþa mea, cu ochii
scãldaþi în lacrimi, pentru cã tocmai îi fãcusem o
bucurie, dedicându-i soarele, ei.

Am înþeles atunci cã viaþa lor, a nebunilor de-
acolo, era una grea, fãrã pic de soare ºi culoare
ºi cã eu eram ca un fel de mesia pentru ei. Eram
salvatorul lor.

Un bãrbat iese dintr-o încãpere lateralã cu
poziþia în care mã aflam eu ºi-mi zice:

� Eu vreau sã-mi desenezi un cal, dacã se
poate, vã rog�

� Sigur cã se poate, îi rãspund. Uite, îl pun aici
lângã soare. E bine?

Bãrbatul dãdu din cap a bucurie.
Femeia de lângã mine se întristã deodatã ºi

din plâns dãdea acum în râs. Era un râs trist,
batjocoritor.

� Lângã soarele meu? Nu, nu vreau eu!
Ca sã nu iasã scandal încerc sã aplanez lucrurile.
� Uite, îi spun bãrbatului. Colega ta nu vrea sã

desenez calul tãu lângã soarele ei. Tu ce zici? ªi
astfel le verificam ºi nebunia.

� Sunt de-acord. Îl puteþi desena ºi pe tricoul
meu alb, numai cal sã fie. Îi vedeai ochii cum
licãresc a bucurie.

Doamne, îmi ziceam. Sunt ca niºte copii. Se
comportã ca ei. Hai, sã le fac pe plac.

� Lasã, îi spun nebunului. Îl pictez aici pe
fereastra asta. Îþi fac un cal înaripat sã poatã sã-
ºi ia zborul cãtre soare.

� Nuuuu, aud din rãsputeri un þipãt. Nu spre
soare. Soarele este al meu, al meu, nu auzi?

De ce trebuie sã-mi luaþi voi mereu soarele?
Bãrbatul de lângã mine îmi ºopteºte.
� Lãsaþi-o, e puþin nebunã. Ea însãºi se crede

soare.
Fãrã sã-mi dau seama ce prostie de vorbã

scot, îi rãspund la rându-mi nebunului.
� Dar, poate, chiar este un soare. Nu vezi ce

drãguþã este?
Nici un rãspuns.

Lângã el nu rãmãsese decât femeia cãci pe
bãrbat îl auzeai fãcând precum calul ºi dacã n-ar
fi fost gratii la fereastrã, azi ar fi fost pe lumea
celor drepþi, cu siguranþã.

VII
� Ei! se auzi vocea directorului spitalului 9.
Dar ce frumos aþi pictat! Ei au vrut aºa decor?
ªi ochii acestuia se dilatau devenind roºii de

atâta mirare, ba chiar îi ieºeau din orbitã.
Îi rãspund puþin îngândurat.
� Da, ei. O femeie ºi un bãrbat. El a vrut un

cal. Ea a vrut un soare.
Nu apuc bine sã zic soare cã domniþa mea

mã ºi contrazice.
� Ba, nu! Eu am vrut cal ºi el soare.
� Ei, cum este pânã la urmã? mã enervã glasul

directorului care jubila ca un tâmpit ºi se
schimonosea spre mine prin gesturi infantile.

� Cum sã fie! Mã rãstesc la el fãrã sã vreau.
Normal cã este cum am spus eu! Doar n-o sã
credeþi o nebunã! Asta-i bunã.

� Eºti cam recalcitrant, mãtãluþã, domnule
pictor.

VIII
Stau în cãmaºa de forþã, mai bine de-o orã.

Sãraca Summer, mã gândesc. Mã aºteaptã la
cantinã ºi eu, uite, nu pot, nici mãcar, sã-i dau un
amãrât de telefon.

Tot agitându-mã, numai ce vãd cã intrã pe uºa
tapiþatã pe dinãuntru cu burete alb, directorul
sanatoriului.

� Nu pot sã vã scot în libertate. Îmi pare rãu.
ªi pãrãseºte, imediat, dupã ce spune acestea,
încãperea în care mã aflam, mai târziu putându-i
auzi doar pantofii pe coridoarele nebune.

Mai târziu� dupã o zi
Acum sunt un adevãrat pictor. Voi picta pereþi.

Soare, lunã, dealuri, câmpii, ape, pãduri, orice,
numai sã-mi dea o gurã, numai una, fata cu ceaiul.

Silvia Bitere
Lucrare premiatã cu Premiul I la Secþiunea �Prozã�

a Festivalului Naþional de Literaturã �MoºtenireaVãcãreºtilor�, ediþia a XLIV-a, Târgoviºte, 2012






