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Dintotdeauna prietenii cei mai fideli ne sînt cãrþile. Ele ne ajutã, prin intermediul 

personajelor ce se ascund în filele lor, sã descoperim alte epoci, sã înþelegem grupuri 
sociale în care nu putem pãtrunde, sã devenim prieteni chiar dacã nu ne cunoaºtem... 

André Maurois scria cîndva: „Cartea este un mijloc de a ne depãºi. Noi, oamenii, 

nu avem suficientã experienþã personalã pentru a-i înþelege pe ceilalþi, dar nici pentru a 
ne înþelege pe noi înºine. Ne simþim singuri în aceastã lume imensã ºi închisã. Suferim 
din aceastã cauzã; sîntem ºocaþi de nedreptatea lucrurilor ºi a dificultãþilor vieþii. Cãrþile 
ne învaþã cã alþii, mai mari decît noi, au suferit ºi s-au strãduit ca ºi noi. Cãrþile sînt porþi 
deschise spre alte suflete ºi alte popoare. Datoritã lor putem sã evadãm din micul univers 
personal, atît de strîmt... O searã consacratã lecturii este pentru spirit ceea ce reprezintã 
pentru corp o vacanþã la munte. Omul coboarã din înãlþimea piscurilor, mai puternic, cu 
plãmînii ºi creierul spãlaþi de toate mizeriile, mai plin de curaj pentru a înfrunta greutãþile 
pe care le va întîlni în cîmpiile vieþii zilnice. 

Deci, parþial, citim pentru a ne depãºi dar ºi pentru a-i înþelege pe ceilalþi. Cãrþile 

bune nu îl lasã niciodatã pe cititor la fel ca înainte de a le fi citit; ele îl fac mai bun, mai 
tolerant.”

Dar se pune întrebarea: cine pune la dispoziþia oamenilor aceste instrumente de 

depãºire, de evadare ºi de descoperire care transformã cu exactitate viaþa ºi fac sã creascã 
valoarea socialã a individului. Rãspunsul este unul singur: biblioteca publicã. 
„Biblioteca este complementul indispensabil al ºcolii sau al universitãþii. Iar 
învãþãmîntul nu este altceva decît cheia care deschide porþile bibliotecilor.” Aceastã 
complementaritate îi ajutã sã se informeze ºi sã se formeze continuu. Doar aºa oamenii 
îºi pot forma o opinie, un spirit critic ºi constructiv fãrã de care nu existã libertate... Doar 
aºa îºi pot aduce contribuþia la moºtenirea comunã a umanitãþii... 

ªi pentru cã în luna aprilie cartea, bibliotecarul ºi bibliotecile sînt în sãrbãtoare aº 

vrea sã cred cã, nu peste mult timp, imaginea, statutul ºi reputaþia celor care lucreazã în 
domeniul informãrii ºi al documentãrii vor fi apreciate la adevãrata lor valoare.       

                        Gabriela MARCU
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Mi s-a cerut sã vorbesc despre poezie. Fãrã îndoialã nu eu sînt cea mai potrivitã din 
C.L.E.C. (Cercul Literar al Scriitorilor Feroviari din Franþa - n. t.) pentru a o face, dar, ca de 
obicei, mã voi lãsa ispititã de provocarea pe care mi-au fãcut-o colegii. 

Sã începem prin a face câteva precizãri. Poezia este o artã: arta de a evoca ºi de a sugera 
senzaþii, impresii ºi emoþii prin sonoritãþi, ritmuri, armonii, cuvinte ºi imagini. Ca toate 
artele, poezia se bazeazã pe reguli, pe o serioasã ucenicie, pe experienþã, pe mãiestrie. În 
plus, poezia trebuie sã seducã; aºa cum spunea academicianul Pierre Emmanuel, ea trebuie 
sã fie „o iluminare spontanã”... pentru cititor sau ascultãtor. Atunci, ce trebuie fãcut ca 
aceastã iluminare spontanã sã se nascã ºi la ceilalþi?

 Cînd vorbim despre poezie, trebuie sã distingem forma ºi fondul. De data aceasta, vã 
voi vorbi despre formã. De obicei clasãm poezia în douã mari categorii: poezia regulatã ºi 
poezia liberã. 

 Poezia regulatã (cu versuri ºi rime clasice) - aceea a lui Ronsard, a lui Du Bellay, a lui 
Lamartine, Musset sau Hugo - rãspunde unor reguli stricte (de unde îi vine ºi numele): cum se 
pronunþã cuvintele ºi se socotesc picioarele, cum se taie versurile pentru a insera cezurile, ce 
este o rimã... Aceste reguli, strict tehnice, fac obiectul manualelor, tratatelor, sau metodelor... 
Este ceea ce numim versificaþie sau prozodie. Ele sunt numeroase ºi necesitã o lungã 
ucenicie. Admiraþi aceste patru versuri ale lui Verlaine:

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime,

Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même
Ni tout à fait une autre; et m'aime et me comprend.

Alexandrin perfect, douã rime masculine (pénétrant, comprend) încadrând douã rime 
feminine (m'aime þi même), cezuri - sau pauze - tãind versurile în douã emistihuri de ºase 
picioare,    e-ul mut al cezurii elidat printr-o legãturã cu vocala iniþialã a cuvîntului care 
urmeazã... Cîtã mãiestrie! 

Poezia regulatã este riguroasã, constrînsã, dificilã. Dar ea are douã avantaje: datoritã 
rigorii aranjãrii metrilor, ea stabileºte ritmul cu care s-au obiºnuit urechile noastre 
occidentale; datoritã rimei, ea face armonia - ca un refren - care ne mîngîie sufletul.

Poezia liberã (sã înþelegem prin aceasta poezia „eliberatã de regulile versificaþiei, ale 
prozodiei”) - aceea a lui René Char, a lui Robert Desnos, Eluard sau Henri Michaud - nu 
urmeazã nicio regulã. Citiþi aceste versuri ale lui Eluard:
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Adieu tristesse
Bonjour tristesse 

Tu es inscrite dans les lignes du plafond
Tu es inscrite dans les yeux que j'aime.

În pofida tãierii aleatorii a versurilor, hiatusurilor (tu es), absenþei rimelor, 
repetiþiilor..., ele ne rãvãºesc ºi ne emoþioneazã.

Poezia liberã are un avantaj: ea permite poetului, eliberat de constrîngerile 
versificaþiei, sã dea frîu liber gîndirii. Dar are ºi un inconvenient: nu este susþinutã nici de 
ritmul clasic, nici de armonie; calitatea sa se bazeazã doar pe sensibilitatea poetului, pe 
talentul sãu.

Bineînþeles, poezia liberã este ispititoare. Nu mai este nevoie de o pronunþare perfectã, 
nici de e mut elidat prin cezuri, nici de rime... De unde tendinþa unora de a tãia proza oricum ºi 
de a o numi „poezie liberã”.

Dar, de cîteva decenii, se dezvoltã o a treia formã de poezie. Cum sã vã spun? 
Imaginaþi-vã cã vã place poezia astfel încît vã apucaþi de scris ºi cã aveþi un bun simþ al 
ritmului; cã sînteþi impregnat de poezia copilãriei ºi de cadenþa fermecãtoare a 
alexandrinului, cã sînteþi mîngîiaþi mai mult de refrenul asonanþelor decît de cel al rimelor; ºi 
imaginaþi-vã, în sfîrºit, cã ignoraþi toate regulile versificaþiei fixe franceze. În cazul acesta, vã 
veþi lãsa doar în voia inimii ºi, oricît de puþin talent de poet aþi avea, veþi scrie versuri 
fermecãtoare, profunde - chiar minunate - dar libere. Iatã ce mi-a dedicat nu de mult un 
membru al asociaþiei noastre:

Mes poèmes

Quand mes poèmes vous font sourire
Ou vous obligent... à réfléchir,

Ne cherchez pas à calculer 
Si un pied est mal fagoté, 

Si ma tournure est mal foutue
Avec une belle faute par-dessus, 
Mais cherchez plutôt à savoir
Ce qui a pu vous émouvoir, 

Car c'est pour vous... et en français, 
Qu'avec le coeur je les ai faits.

       Dacã þinem cont de regulile versificaþiei fixe, acest poem nu este bun. ªi nu este nici 
poezie liberã. Este, ar spune puriºtii, o poezie regulatã nereuºitã. Totuºi, pe mine o asemenea 
poezie mã emoþioneazã. Ce vreþi! Pentru a fi editorialist, nu trebuie sã fii mai puþin femeie!
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Deja de ceva vreme încerc sã-mi conving colegii cã nu putem sã respingem aceastã 
formã de poezie. Pînã la urmã, agasîndu-i, iritîndu-i, flatîndu-i, enervîndu-i, supunîndu-i la 
atacuri repetate în legãturã cu aceastã problemã, am sfîrºit prin a avea cîºtig de cauzã: ei 
admit acum cã poate sã existe ºi o a treia formã de poezie, poezia inimii, aceea, de altfel, care 
nu suscitã nicio criticã atunci cînd este pusã în cîntece de Brassens, Brel, Ferré... Ei admit cã 
aceste „poeme” pot sã fie publicate în Le Dévorant.

Dar, cu o rãmãºiþã de pudoare care îi onoreazã, mi-au spus cã, totuºi aceasta nu poate fi 
clasatã ca Poezie regulatã ºi m-au invitat sã le propun un nume pentru aceastã formã specialã. 
Am cãutat: poezie liberalã? Au rîs de mine. Prozã poeticã? Se pare cã asta existã dar este 
altceva. Prozã ritmatã, rimatã sau scandatã? Aceleaºi obiecþii. Cîntec? Cu cît nimeni nu l-a 
înþeles cu atît genul a evoluat încã din Evul Mediu. Dict? Mi s-a spus cã este învechit. Poezie 
liberã? Este atît de vag! Versuri albe? Cine ar îndrãzni sã pronunþe aceste cuvinte fãrã sã rîdã? 
Versuri moderate? Doar Francis Jammes a crezut în ele. Versuri eliberate? Nu toatã lumea 
este Léon-Paul Fargue! Poeme de spus? Mi s-a spus cã s-ar putea ºi citi... Pe scurt, cred cã aº 
fi renunþat dacã nu m-aº fi numit Myriam Hadoux.

Atunci mi-a venit o idee: sã creez un cuvînt. Mai ales cã acest lucru este foarte bine 
vãzut, în acest moment, în sînul C.L.E.C.-ului. ªi, cum îmi plac mult cuvintele valizã, m-am 
lansat, cu un curaj care, a posteriori, încã mã mirã. Þineþi-vã bine: am sugerat, aproape 
scuzîndu-mã, poeprozã ºi proezie. Au început prin a rîde de mine. Poeprozã a fost respins pe 
loc cum cã nu ar fi „frumos”. S-a argumentat cu o droaie de argumente împotriva cuvîntului 
proezie... ªi apoi, cum mã spetisem sã-mi justific creaþia, realizatã dintr-un capãt de prozã ºi 
dintr-un capãt de poezie, cum murmuram, ºuºoteam, repetam, lansam ºi relansam, aproape 
strigam proezia mea, iatã cã, timid, apoi încet, apoi cu fermitate, colegii mei au cedat în faþa 
descoperirii mele. Era în 24 decembrie 2006: un cadou sub bradul de Crãciun pentru toþi 
poeþii senzuali, sensibili, cu bun-simþ, simþitori... dar care nu au învãþat regulile poeziei 
regulatã francezã. Ce victorie pentru o editorialistã care ar fi pusã puþin în încurcãturã sã 
compunã un ADEVÃRAT poem regulat! 

Nu vã bucuraþi prea repede: proezia, oricît ar pãrea de uºoarã, nu exclude acea 
iluminare spontanã, cu alte cuvinte calitatea artisticã - poeticã - a textelor. Asta este o altã 
poveste despre care vã voi povesti data viitoare. Pãstraþi-vã încrederea: sîntem pe calea cea 
bunã.

                                                     Myriam HADOUX                                        

Editorial preluat din Le Dévorant, le clec                                       

                                         nr. 222 martie - aprilie 2007

                                         Traducerea Gabriela MARCU
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Despre patrie, în ºoaptã... spune atît de frumos un poet ce îºi are rãdãcinile la poalele 
cetãþilor dacice. Mi-am amintit de versurile lui acum cîtva timp, cînd am primit un destul de 
straniu „forward” (le primim de peste tot, cu urãri, imagini, teste, ciudãþenii, apeluri de ajutor, 
maxime, fraze pretins înþelepte etc.) Forwardul cu pricina se numeºte „Cum îþi dai seama cã 
eºti român” ºi cred cã a fost nãscocit de cineva care nu are nici în clin nici în mînecã cu românii. 
Aºa cum sînt ei. 

Deci, pornind de la adevãrul cã sînt român, mi-e dat sã aflu de la bun început cã tot ce 
mãnînc are gust de ceapã ºi usturoi. Foarte interesant! Asta înseamnã cã trebuie sã renunþãm 
degrabã la ciorba de burtã, la ostropel, la cîrnaþii de Buzãu, la salata de vinete, la chiftele, la 
tochitura moldoveneascã ºi sã mâncãm un somon inodor. Fumé, evident! Dar parcã sarailiile, 
cozonacii aurii, mãmãliga cu brânzã, ciulamaua de pui, ciorba de periºoare nu prea au gust de 
ceapã ºi de usturoi. Sau astea n-or fi româneºti?

Mai aflu cã, român fiind, ajung la petreceri cu una – douã ore (sic!) întîrziere. Din cîte 
ºtiu, la petreceri nu ºtim cum sã ajungem mai repede pentru cã acolo ne întîlnim cu prietenii 
noºtri ºi alãturi de ei ne simþim bine, deci n-am prea avea motive sã tãrãgãnãm întîlnirea. În 
þãrile civilizate, curate, punctuale, corecte, disciplinate, unde cuvîntul „Ordnung” este lege, nu 
se prea pun la cale agape între prieteni, dacã or fi existînd ºi prieteni în afara relaþiilor strict 
oficiale. 

Mi se mai spune cã pãrinþii mei recupereazã tot ce arunc la gunoi, obiecte care odatã 
aruncate reapar în mod misterios din civilizatele europubele. Sigur, este destul adevãr aici, dar 
peste cîþiva ani aº mai vrea sã gãsesc obiecte aruncate, dar nu va mai fi cine sã le adune din 
gunoi. 

Ia te uitã: a avea perdele de dantelã este un semn indubitabil cã sîntem români! 
Interesant. ªtiu cã nordicii nu au perdele, parcã ºi în Occident este aceeaºi situaþie, oricum 
perdelele au ieºit din modã, au pierdut bãtãlia cu elegantele jaluzele. Mãrturisesc însã cã iubesc 
la nebunie amurgurile strecurate printre ochiurile perdelelor de Paºcani. Apropo, se mai fabricã 
perdele la Paºcani? Mai nasc la Moldova perdele? 

„Ai faþã de masã din macrame”, deci eºti român. Faþa de masã din macrame de prin 
pãrþile noastre este foarte cãutatã de turiºtii aceia despre care tot în acest text aflãm cã, 
dezbrãcaþi de orice urmã de prejudecatã, umblã iarna în pantaloni scurþi dacã e cald afarã. Dar 
dacã faþa aceea de masã a fost croºetatã luni întregi de o mãtuºã bãtrînã, sau de o prietenã a 
mamei cu degete îndemînatice, s-o arunc pentru ca nici vîntul nici pãmîntul sã nu-mi ºtie 
naþionalitatea?

Nu, eu nu am covoare pe pereþi, dar îmi aduc aminte de casa natalã a tatei, din orãºelul de 
pe malul Nistrului, cu pereþii acoperiþi de covoare þesute de bunica, cu trandafiri, pãsãri, fluturi, 
cu Soarele ºi Luna. Unul din aceste covoare a ajuns, printr-o complicatã istorie, în „masa 
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succesoralã” de care a beneficiat o familie amatoare de îngrijit bãtrîni. Precis au aruncat 
covorul ºi atunci le va fi mai greu sã-ºi probeze românismul. 

Dacã ai faþã de masã din vinil în bucãtãrie e clar cã eºti român. Sã sperãm cã numãrul 
celor ce vor avea masa acoperitã cu mici ºervete, împletituri din rafie, suporturi din lemn va 
creºte exponenþial ca sã nu ne facem de ruºine cu muºamaua care încã mai acoperã mesele de 
bucãtãrie. Româneºti.  

Recunosc cu ruºine ºi cu un greu represibil sentiment de vinovãþie cã mai umplu cu 
gunoi sacoºele de la cumpãrãturi. Cred cã voi face un autodenunþ, sã vãd doar la ce text de lege 
mã încadrez. 

Tãrãºenia cu raftul din bucãtãrie plin cu borcane de sticlã ºi plastic n-o înþeleg în ruptul 
capului. A, poate trebuie sã am un set de mirodenii. Îmi iau angajamentul solemn cã am sã-mi 
dezromânizez bucãtãria ºi, în plus, voi pune numai recipiente cu chili, capere, oregano, ierburi 
indiene, arabe, din Galapagos ºi din insulele Sao Tome ºi Principe. 

Cum adicã pãrinþii mã strigã cu diminutive animale cînd îi enervez? Nu a fost cazul, dar 
dacã ar fi, în asemenea situaþii, ºtiu cã nu se recurge la diminutive, ci la cuvinte din repertoriul 
zootehnic, sectorul bovin ºi porcin, fãrã a uita mãgarul, bietul de el. Diminutivul „pussy cat”, 
din cîte ºtiu, se foloseºte în spaþii ne româneºti, mult, mult mai civilizate. 

Interesantã remarca privitoare la imposibilitatea de a pleca în cãlãtorii, tu român voiajor,  
fãrã a fi condus de 5-6 persoane la tren, la avion, la autobuz. Bine, dar asta dovedeºte cã existã 
cineva de care te desparþi, care te aºteaptã, cineva la care te vei gîndi cît eºti plecat, de care îþi va 
fi dor. Nostalgie, saudade, skucinosti -  cuvinte care în alte limbi exprimã mult mai puþin decît 
dorul nostru. Iar cu aceºti prieteni voi vorbi la telefon, oribil!, în orele cu tarife reduse. Când voi 
avea veniturile unui ºeic din Dubai, voi vorbi non stop la telefon, la orice orã. Deocamdatã, nu-
mi permit ºi de aceea am apucãturi de om meschin.  

S-ar pãrea cã, români fiind, pãrinþii noºtri sînt o combinaþie de pitecantrop ºi trîmbiþã de 
alarmã ºi atunci „urlã la telefon” cu o intensitate direct proporþionalã cu distanþa la care se aflã 
copilul. Pe care, culmea ciudãþeniei, îndrãznesc sã-l întrebe dacã a mîncat. Nu, hotãrît lucru, 
pãrinþii ãºtia români ne fac de ruºine. Cei englezi ºoptesc suav la phone, au laptopuri ºi intrã pe 
„mess”, au web camerã, dar nici nu se comparã cu ai noºtri care, dupã ce cã urlã disperaþi,  ne 
pomenim cã ne pun pe masã (horribile dictu!) urdã, mãmãligã, parizer, telemea. Ar trebui scris 
un proiect pentru accesarea unor fonduri de restructurare a pãrinþilor români ºi sã „aplicãm” cît 
mai repede iar pãrinþii aceºtia desueþi, deci grupul-þintã al proiectului,  sã fie obligaþi sã aibã în 
casã numai brînzã Coeur de lion.   

Cu geamurile acoperite cu perdele de dantelã, cu macrameul pe masã, cu muºamaua din 
bucãtãrie, cu gustul de ceapã ºi usturoi care mã inundã, cu pãrinþii care urlã la telefon ºi 
cotrobãie prin gunoaie, cu covoarele de pe pereþi ºi cu draperiile de la uºi, simt, asemenea Anei 
Blandiana, „cît de bine ºi de cald e-acasã / cînd unul altuia ne sîntem þarã.” 

Denisa TOMA
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Comunicarea eficientã este cheia succesului unei organizaþii moderne. Teoria comunicãrii poate fi 
bine definitã ºi în cadrul activitãþii de bibliotecar, iar imaginea unei biblioteci depinde foarte mult de 
aplicarea corectã a tehnicilor de comunicare.

Conform Barometrului Cultural din anul 2005, realizat de Centrul de Studii ºi Cercetãri în 
Domeniul Culturii al Ministerului Culturii ºi Cultelor, producþia culturalã creºte constant, dar ea 
influenþeazã, paradoxal, negativ viaþa culturalã. În lipsa infrastructurii ºi a participãrii, creºterea producþiei 
culturale duce la un consum mai mic al produselor culturale. Adicã doar 7,15% dintre români alocã peste 
10% din bugetul familiei pentru culturã. Concluzia Barometrului Cultural 2005 referitor la activitãþile 
culturale este cã activitãþile culturale predominante în România sunt sãrbãtorile publice, spectacolele de 
muzicã ºi vizitarea muzeelor. Unele din cauzele acestei situaþii sunt: bugetul redus alocat culturii de cãtre 
gospodãrii ºi „privatizarea” consumului cultural, centrat pe televiziune, internet, consum audio-video. 

O posibilã soluþie de rezolvare a multor probleme economice ºi de integrare în parametri societãþii 
moderne este achiziþionarea de cunoºtinþe ºi modele culturale. Crearea ºi implementarea unei strategii de 
promovare care sã aibã drept scop informarea publicului-þintã asupra serviciilor ºi produselor oferite pe 
piaþã de bibliotecã ar putea fi o modalitate de influenþare pozitivã a consumului cultural.

Activitatea promoþionalã ofera un ansamblu coerent de activitãþi care au ca obiective: 

¢cunoaþterea de catre utilizator a serviciilor þi produselor oferite de biblioteca; 
¢stimularea utilizatorilor ºi atragerea acestora în consumul de servicii ºi produse specifice 

bibliotecii; 
¢transformarea utilizatorilor potenþiali în utilizatori reali, prin prezentarea avantajelor pe care 

le oferã consumul de servicii þi produse specifice bibliotecii respective; 
¢pãstrarea contactului cu utilizatorii în vederea informãrii acestora despre serviciile ºi 

produsele oferite de bibliotecã, precum ºi pentru cunoaºterea motivaþiilor ºi a 
comportamentului utilizatorilor în raport cu aceste servicii ºi produse.

Promovarea reprezintã unul din elementele mixului de marketing þi este formatã din mai multe 
elemente: reclama, publicitatea, promovarea vânzãrilor, vânzarea personalã. 

Mixul de marketing constituie setul de instrumente tactice ale firmelor necesar stabilirii unei poziþii 
solide pe piaþa þintã. Un program de marketing eficient combinã elementele mixului astfel încât sã permitã 
atingerea obiectivelor firmei. El asigurã antrenarea resurselor în proporþii diferite, grupându-le în jurul 
celor patru elemente cunoscute în literatura de specialitate ca cei 4P: Produse (servicii), Plasament 
(distribuþie), Preþ, Promovare.

Datoritã complexitãþii subiectului abordat, în continuare vom prezenta doar una din cãile de 
publicitate care poate fi folositã cu succes ºi în biblioteci: Relaþiile Publice. 

Pentru o înþelegere corectã a noþiunilor folosite, este necesar sã se facã distincþie între semnificaþia  
termenilor „Relaþii cu Publicul” ºi „Relaþii Publice”.

Relaþiile cu publicul reprezintã un compartiment în cadrul bibliotecii care oferã utilizatorilor 
informaþii despre instituþie ºi serviciile acesteia, satisface ºi îndrumã eficient cererile de lecturã ºi împrumut 
ale utilizatorilor ºi colaboreazã cu celelalte compartimente din cadrul bibliotecii la îndeplinirea scopului, 
obiectivelor ºi activitãþilor specifice bibliotecii.
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Activitatea de relaþii publice constã în stabilirea de contacte directe, complexe þi sistematice cu 
diverse categorii de utilizatori, în scopul comunicãrii sau actualizãrii imaginii favorabile a ofertei de 
servicii sau a bibliotecii. 

Implicarea în viaþa comunitãþii permite crearea de relaþii utile în folosul grupurilor comunitare 
(elevi, tineri, femei, persoane cu handicap) sau profesionale (specialiºti) ºi sporirea credibilitãþii bibliotecii 
din punct de vedere al utilitãþii, actualitãþii ºi profesionalismului serviciilor oferite. 

Metodele de relaþii publice folosite sunt individualizate în funcþie de obiectivele urmãrite þi de 
adresabilitatea mesajelor. 

Instrumentele clasice de relaþii publice care pot fi folosite de o bibliotecã pentru a pune în valoare 
patrimoniul cultural, pentru a stimula interesul pentru documentele existente ºi pentru serviciile oferite, sunt: 

¢relaþia cu mass-media: contacte directe, comunicarea de informaþii prin studii ºi alte materiale 
publicistice; 

¢tehnicile de primire prilejuite de organizarea sau participarea la conferinþe, colocvii, 
simpozioane, seminarii, pe diverse teme ce prezintã interes atât pentru bibliotecã, cât ºi pentru 
comunitate; 

¢tehnicile legate de evenimentele speciale (de exemplu: aniversãri, inaugurãri, lansãri de carte 
etc.), cu rolul de a cultiva ºi promova contactele umane; 

¢participarea unor personalitãþi la sesiunile de comunicãri þi simpozioanele organizate de 
bibliotecã pentru a atrage atenþia publicului asupra fondului de documente ºi asupra gamei de 
servicii puse la dispoziþia utilizatorilor; 

¢promovarea patrimoniului bibliotecii prin organizarea de sesiuni de comunicari, simpozioane 
sau participarea directa la conferinþe naþionale ºi internaþionale; 

¢organizarea sau colaborarea, împreunã cu diverse asociaþii sau organizaþii, la realizarea unor 
expoziþii sau manifestãri culturale în localurile bibliotecii. Expoziþia este o activitate 
tradiþionalã de publicitate a bibliotecii; 

¢tipãrirea unor broþuri, pliante, diverse materiale informative, care conþin oferta de servicii ºi 
produse a bibliotecii, puse la dispoziþia tuturor utilizatorilor (indiferent de frecvenþa utilizãrii 
serviciilor bibliotecii). 

Totuþi, majoritatea publicului nu participã la activitãþile culturale, principalele motive menþionate 
fiind implicarea în alte forme de petrecere a timpului liber sau oboseala. De asemenea, mulþi cred cã 
biblioteca nu poate oferi nimic interesant, iar ideea lecturii þi a cãrþii se leagã de ideea de þcolarizare. Pentru 
acest public metodele tradiþionale de promovare ºi acþiune culturalã în masã rãmân ineficiente. Prin urmare, 
biblioteca trebuie sã aibã în vedere þi acest non-public pe care trebuie sã îl provoace þi sã îl atragã, relaþiile 
publice având un rol determinant în atragerea acestuia. 

În concluzie, biblioteca poate promova apropierea actului cultural de diversele categorii de public, 
conform nevoilor, preferinþelor, aºteptãrilor ºi practicilor de consum specifice. Folosindu-ºi resursele 
pentru diverse activitãþi culturale (conferinþe, mese rotunde, dezbateri pe teme de actualitate, întâlniri în 
legãturã cu emisiunile TV, întâlniri cu scriitori, audiþii muzicale etc.), biblioteca exercitã o influenþã 
pozitivã în colectivitate. 

 Material preluat ºi adaptat dupã:

1.   Ionel ENACHE, Mihaela MAFTEI, „Marketingul în bibliotecã”, Universitatea din Bucureºti, 2003
      www.unibuc.ro/eBooks/filologie/enache-market/index.htm
2. Barometrul de Consum Cultural 2005 al Centrului de Studii ºi Cercetãri în Domeniul Culturii

 al Ministerului Culturii ºi Cultelor
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Biblioteca este o lume a cãrþilor care poartã în ea un univers 
de idei ºi concepte pe care cu greu le poþi transmite dacã încerci sã 
povesteºti fiecare carte în parte. O asemenea carte este ºi cea a 
scriitorului Jostein Gaarder, apãrutã la Editura Univers, în 1997, ºi 
reeditatã în 2004: „Lumea Sofiei: roman despre istoria filosofiei”. 
Scriitorul norvegian Jostein Gaarder s-a nãscut la 8 august, 1952, 
în Oslo. A urmat cursurile de teologie, filosofie ºi limbi scandinave 
la Universitatea din Oslo. A predat timp de zece ani filosofie ºi 
istoria religiilor în oraºul Bergen, pe coasta de vest a Norvegiei. În 
acelaºi timp a început sã scrie, a publicat cãrþi de specialitate ºi a 
ajuns scriitor de profesie. În 1991, a apãrut „Sofies verden” 
(Lumea Sofiei), care a devenit peste noapte un uriaº succes 
internaþional. Aceastã carte a atins recordul de vânzãri pe plan 
mondial în 1995, fiind vândutã în peste 10 milioane de exemplare. 
Odatã cititã, ea poate fi privitã ºi analizatã în diverse moduri: 
stilistic, epic sau critic. Analiza literarã ne-ar spune cã este un 
roman fascinant, filosofic sau un thriller, o carte misterioasã ce ne 
aruncã în lumea întrebãrilor fãrã rãspuns sau cu multe rãspunsuri 
posibile – cea a filosofiei.

Sofie Admundsen ºi maestrul filosof Alberto Knox sunt 
corespondenþii Hildei Møller Knag ºi ai maiorului Albert Knag 
care aparent trãiesc.... tot în lumea cãrþilor – este o poveste în 
poveste unde realitatea pare sã fie oglinditã într-o altã lume sau 
lumi paralele ce par a fi una realitatea, cealaltã ficþiunea. Albert 
Knag sau Alberto Knox sunt în fapt proiecþii ale autorului Jostein 
Gaarder.

Cãlãtoria Sofiei prin istoria filosofiei este una iniþiaticã. 
Trimiterile la Alice în Þara Oglinzilor, oglinzile din coliba 
maiorului, chiar acea Alice care apare în pragul casei cu douã 
sticluþe cu lichid roºu ºi albastru pe care scrie BEA-MÃ ºi BEA-MÃ 
ªI PE MINE - ne duc cu gândul cã aceastã cãlãtorie a Sofiei este una 
în care, cu o oarecare fricã, dar ºi curiozitate, Sofia sau Hilde 
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cãlãtoresc prin istorie aflând cu uimire cã oamenii au încercat sã 
rãspundã unor întrebãri existenþiale vechi de când lumea – Cine eºti 
tu? Este lumea o iluzie? Poate fi cunoscutã sau nu cu ajutorul 
simþurilor? Care e rolul raþiunii? Ce ccunoaºtere poate fi sigurã? 
Care-i materialul din care e fãcutã lumea? Marile probleme 
filosofice presupun o soluþie simplã sau rãspunsuri multiple? Cum 
acþioneazã principiul selecþiei naturale? Ce vârstã are Pãmântul? Dar 
Universul? Cãlãtoria prin ideile filosofice este la fel de incitantã pe 
cât a fost ºi cãlãtoria lui Alice. Apare Iepurele Alb pe blana cãruia „se 
caþãrã” filosofii spre a vedea realitatea interzisã a lumii, iar Alberto 
Knox este asemenea motanului care o însoþeºte pe mica Alice prin 
visul ei, unde o cãlãuzeºte ºi îi dã sfaturi pentru a-i lãmuri atât 
temerile adolescentine, cât ºi problemele filosofice. Sofia se retrage 
într-o grotã unde îºi citeºte scrisorile, primite de la un necunoscut 
(Alberto Knox), la fel ca ºi Alice când coboarã în scorburã dupã  
Iepurele Alb.

Mai existã în carte numeroase trimiteri la Minunata cãlãtorie 
a lui Nils Holgersson a scriitoarei Selma Lagerlöff, cât ºi la alte 
basme ce se întrepãtrund cu lumea ideilor filosofice, conferind 
astfel lumii Sofiei o aurã irealã, vãzutã printr-o „oglindã fermecatã 
veche” pe care strãbunica Hildei a cumpãrat-o de la o þigancã.

Dupã evadarea Sofiei ºi a lui Alberto Knox din cartea scrisã 
de maiorul Albert Knag pentru fiica lui, Hilde, te aºtepþi sã dai cu 
ochii de ea, stând cuminte, cu ochii mari ºi înþelepþi, cu pãrul lins ºi 
negru ºi cu mii de întrebãri în suflet.

Ca bibliotecari, suntem obiºnuiþi cu un alt gen de cãrþi când 
avem de-a face cu un best-seller ºi totuºi cartea lui Jostein Gaarder 
face parte din aceastã categorie. Este adevãrat cã am încercat sã 
surprind în câteva cuvinte cele aproape 500 de pagini pline de idei 
ºi totuºi simt cã n-am reuºit sã expun, ori sã descriu suficient 
aceastã carte. Bibliotecarul are la îndemânã o descriere analiticã a 
cãrþii prin instrumentul numit „vedeta de subiect”. Dacã ar fi vorba 
de o fiºare tradiþionalã, n-aº face prea multe trimiteri, pentru cã e 
vorba de multe cataloage - unele analitice, altele pe vedete de 
subiect, altele tematice – pentru cã timpul afectat realizãrii fiecãrei 
fiºe (chiar ºi în sistem informatizat) ar fi mult prea mare. Amintesc 
doar câteva: Istoria filosofiei, Curente filosofice, Democrit, 
Socrate, Platon, Aristotel, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Marx, 
Freud, Big-Bang etc.

Dacã vorbim de informatizare ºi de stabilirea vedetelor de 
subiect în acest sistem, atunci putem merge în amãnunt, dupã ce am 
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citit cartea. Din nefericire, nu putem sã citim pe îndelete toate 
cãrþile ce ne trec prin mânã, dar aceastã carte, din care am spicuit 
doar câteva vedete de subiect, descrisã analitic ar arãta cam aºa:

Istoria filosofiei; Roman filosofic; Curente filosofice; 
Creaþia lumii; Mituri; Vikingii; Xenofan; Filosofii naturii; Thales 
din Milet; Anaximandros din Milet; Anaximenes din Milet; 
Filosofii eleaþi; Parmenide; Heraclit; Empedocle; Anaxagoras; 
Democrit; Atomul – concepþia filosoficã; Teoria atomicã – 
concepþia filosoficã; Socrate; Platon; Aristotel; Sofismul; 
Protagoras; Academia lui Platon; Doctrina platonicã a ideilor; 
Logica aristotelianã; Etica aristotelianã; Alexandru cel Mare; 
Religie; Filosofie; Cinicii; Diogene; Stoicii; Zenon; Epicurienii; 
Aristippos; Epicur; Neoplatonismul; Plotin; Evreii; Monoteism; 
Iudaism; Creºtinism; Islamism; Iisus; Pavel, apostolul; Augustin, 
Sfântul; Toma D'Aquino, Sfântul; Renaºterea; Galilei, Galileo; 
Bacon, Francis; Copernic, Nicolaus; Kepler, Johannes; Newton, 
Isaac; Reforma; Luther, Martin; Barocul; Hobbes, Thomas; 
Descartes; Spinoza, Baruch; Locke, John; Hume, David; 
Empirism; Agnosticism; Berkeley, George; Iluminism; Revoluþia 
francezã de la 1789; Gouges, Marie Olympe; „Declaraþia 
drepturilor femeilor”-1791; Kant, Immanuel; Romantismul; 
Schelling, Friedrich Wilhelm; Herder, Gottfried; Hegel, Georg 
Wilhelm Friedrich; Kierkegaard, Søren; Marx, Karl; Capitalism; 
Comunism; Miºcarea socialistã; Darwin, Charles; ADN-ul; 
Freud, Sigmund; Psihanaliza; Nietzsche, Friedrich; Sartre, Jean-
Paul; Existenþialismul; Beauvoir, Simone de; Ecofilosofia; New 
Age - miºcare; Big-Bang. 

Într-o carte aparent de literaturã pentru copii gãsim, prin 
urmare, un foarte fecund izvor de cunoaºtere a filosofiei ºi a 
conceptelor importante ale lumii. Aºa se face cã, deºi cartea este 
cotatã la literatura norvegianã (821.113.5/G 11), ea poate fi 
clasificatã atât la literaturã, cât ºi la ºtiinþã ºi cunoaºtere în general 
(001; 001.1); civilizaþie ºi culturã (008); filosofie (101; 113/119; 
125; 128; 129; 13; 14); eticã, moralã (17); politicã (32, 321.8);  
religie (21; 211; 212; 215; 218; 227; 23/28; 233; 237; 29; 291; 
291.1; 291.13; 291.2; 292; 291.11; 291.21; 297; 298; 299.11); 
personalitãþi (929). ªi clasificarea nu se încheie nici pe departe....  

Roxana BORTOª
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Cugetarea lui Nicolae Steinhardt referitoare la Don 
Quijote ºi-ar gãsi, poate, locul aici: el spunea cã depinde de noi 
dacã alegem ca realitatea în care trãim sã semene cu un castel sau 
cu o tavernã. Parafrazând, am putea spune cã realitatea în care 
trãim depinde de bogãþia spiritualã acumulatã de fiecare dintre 
noi, în cea mai mare parte din cãrþi. Ce, de ce ºi cum citim sunt 
întrebãri pe care ar trebui sã ni le punem nouã înºine permanent. 
Unii dintre noi au gãsit demult rãspunsul, alþii încã nu. Ar fi mai 
uºor dacã fiecare cititor ar porni de la ideea potrivit cãreia cãrþile 
nu sunt numai unul din vehiculele prin care gândirea 
contemporanã se rãspândeºte pretutindeni, ci ºi unicul nostru 

mijloc de comunicare cu marile spirite care au trãit de-a lungul timpurilor, cu filosofii, istoricii, poeþii, 
politicienii, actorii, eseiºtii, oamenii de ºtiinþã, exploratorii ºi cãlãtorii, precum ºi cu toþi scriitorii 
lumii. Cãrþile deschid poarta gândirii ºi imaginaþiei creatoare, ele sunt prietenii noºtri de-o viaþã, 
niciodatã inoportuni ºi întotdeauna la îndemânã…

Cu o carte în mânã, îl ascultãm pe Dante vorbind despre Infern, pe Milton vorbind despre 
Paradis sau pe Platon predându-ºi filosofia; îi putem învia pe Homer ºi Shakespeare, iar pe Cervantes 
îl putem auzi cum râde de moravurile noastre.

Oceane ºi continente, gheþuri polare ºi tropice, toate generaþiile umane, cu tot ce au avut ele 
bun ºi rãu, cu vremurile de pace ºi rãzboaiele lor, cu civilizaþiile ºi culturile lor, pot trece prin faþa 
noastrã, ca într-o magie, în momentul în care ºtiind cum sã alegem cartea, ne aºezãm confortabil într-
un fotoliu, la umbra unui copac sau pe nisipul unei plaje, pentru a gusta din plãcerea lecturii.

Existã oameni care susþin cã, în secolul XXI, cãrþile nu vor mai fi de actualitate, din cauza 
computerelor ºi a internetului. Nu cred cã aceastã temere este justificatã, deoarece cam aceleaºi lucruri 
s-au spus ºi atunci când au fost inventate radioul ºi televiziunea, dar asaltul industriei publicistice a 
continuat. Este de domeniul evidenþei cã se impune o anumitã educaþie a lecturii, încã de la vârsta 
primilor ani de ºcoalã, pentru cã numai astfel se ajunge la dezvoltarea puterii noastre de a separa, de a 
alege întotdeauna valoarea de nonvaloare, ceea ce este cu adevãrat preþios pentru viaþã. Nu numai 
pãrinþii, educatorii, învãþãtorii ºi profesorii sunt chemaþi sã modeleze sufletul ºi mintea copiilor noºtri, 
ºi nu numai a lor, ci, în mod special, ºi într-un cadru mult mai adecvat, bibliotecarii din orice tip de 
bibliotecã. Aceºtia au o mare datorie - sã fie ei înºiºi foarte bine pregãtiþi profesional, sã fie înzestraþi 
cu o mare dragoste pentru carte ºi lecturã, dar în acelaºi timp ºi pentru oameni, fie ei copii sau adulþi. Sã 
nu mai vorbim despre necesitatea prezenþei harului de psihopedagog ºi de maestru în arta comunicãrii 
ºi a rãbdãrii, indiferent de felul de a fi al cititorului. Nu oricine poate practica aceastã meserie, oricât li 
s-ar pãrea unora de uºoarã.                

Educaþia permanentã este aproape totul, cãrþile fiind unele dintre cheile care deschid comorile 
înþelepciunii, ale culturii, ale civilizaþiei, ale modelãrii morale ºi spirituale în general. Cãrarea bine 
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aleasã în viaþã te poate duce, încã de la o vârstã fragedã, în acel castel 
spiritual despre care am mai vorbit sau în mizeria ºi întunecimea tavernei 
celui lipsit total de educaþie.

Imagini ale înþelepciunii ºi cunoaºterii oamenilor sunt pãstrate în 
cãrþi, ferite de ravagiile timpului ºi capabile sã se reînnoiascã perpetuu, 
dând astfel naºtere unor acþiuni ºi opere infinite, în epocile viitoare.

Plãcerea studiului este una din cele mai nobile din câte existã. 
Studiul înseamnã aplecarea minþii asupra unui subiect pentru a învãþa mai 
multe despre el. El face parte din procesul de învãþare ºi se realizeazã prin 
lecturã, observare, formularea de întrebãri ºi reflecþie. Un studiu eficient 
înseamnã mult mai mult decât simpla lecturã. Citirea în grabã, fie ea ºi de 
plãcere, fãrã a reflecta asupra celor citite, simpla rãsfoire a unei cãrþi sau 
cititul cu o minte care vagabondeazã în altã parte, este o lecturã pasivã, care 
nu contribuie la elevarea gândirii sau la acumularea de cunoºtinþe. Simpla 
lecturã nu poate fi consideratã studiu decât atunci când cititorul îºi propune 
cu obstinaþie sã reþinã ceea ce citeºte, sã asimileze ºi sã aplice cunoºtinþele 
astfel dobândite din marea lecþie a vieþii. Cineva spunea odatã cã trebuie sã 
petreci un sfert de orã cu lectura ºi trei sferturi de orã gândindu-te la ceea ce 
ai citit. Dar la fel de plãcutã este ºi împãrtãºirea aceloraºi gusturi de lecturã 
cu prietenii ºi cred cã nu greºesc când reiau ideea potrivit cãreia se 
considerã cã nu existã prietenii mai strânse ºi mai profunde decât cele 
stabilite între oameni care iubesc aceleaºi cãrþi. Ca sã pãstrezi, însã, o carte 
ºi un gând despre ea în sertarul cu valori, ea, CARTEA, trebuie sã includã 
neapãrat surpriza, surpriza unei personalitãþi noi care percepe pentru prima 
oarã frumuseþea, minunea, umorul, tragedia, bucuria, dezastrul sau mãreþia 
adevãrului. Nu conteazã dacã cel care a scris cartea ori s-a îngrijit de 
apariþia ei este poet, savant, cãlãtor, eseist, artist sau un simplu pierde-varã, 
atâta vreme cât are harul minunãrii.                       

Ca sã puteþi practica ARTA LECTURII, formaþi-vã ºi antrenaþi-vã o 
minte curioasã, avidã, dornicã sã afle rãspunsuri, apoi cãutaþi aceste 
rãspunsuri mai ales în cãrþi…                 

Cu siguranþã în acel sertar cu valori despre care vorbeam îºi vor gãsi 
locul ºi câteva din ultimele achiziþii fãcute de biblioteca noastrã. 

Printre cele mai valoroase cãrþi pe care le-a achiziþionat biblioteca 
noastrã se numãrã ºi o vastã enciclopedie a artelor, alcãtuitã din 34 de 
volume ce cuprind fiecare în parte arta unei anumite culturi, civilizaþii ori 
popoare. Exemplificãm cu titlurile câtorva volume: Arta celþilor, 
Preistorie ºi artã occidentalã, Arta precolumbianã, Arta greacã, Arta 
armenilor, Arta italianã, Arta flamandã ºi olandezã, Arta americanã,  Arta 
rusã, Arta secolului XX etc., fiecare volum fiind un veritabil muzeu.  

Un titlu remarcabil este ºi cel tradus de Ioana Constantin ºi tipãrit în 
Italia: Marea carte despre personalitãþi, Bucureºti, copyright 2006 pentru 
Editura Litera Internaþional, care cuprinde 11 capitole structurate astfel: 
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1. Matematicieni, fizicieni, inventatori  2. Naturaliºti, chimiºti, 
medici  3. Principi, regi, împãraþi  4. Principese, regine, împãrãtese 5. 
Conducãtori, cuceritori ºi exploratori   6. Pictori, sculptori ºi arhitecþi  7. 
Romancieri, poeþi ºi dramaturgi  8. Muzicieni ºi compozitori  9. Doi 
bãrbaþi celebri (Johannes Guttenberg ºi Benjamin Franklin)  10. Femei 
deasupra norilor (Marina Râºkova ºi Valentina Vladimirovna 
Tereºkova)  11. Bãrbaþi ºi femei în slujba pãcii (Mohandas Karamchand 
Gandhi,  Gonxha Agnes Bojaxhiu, cunoscutã ca Maica Tereza).

Textele ºi redactarea sunt semnate de Federica Magrin, la fel ºi 
superbul material iconografic, iar realizarea graficã ºi paginarea poartã 
semnãtura lui Marco ºi Matteo Volpati (Fox Studio, din Italia).                                                   

 Alt volum este Dicþionar AUZOU ilustrat al limbii engleze 
(tradus din francezã pentru varianta în limba românã,  de Andrei - Paul 
Corescu), volum apãrut la Editura Arc, din Chiºinãu. Cartea face  parte 
dintr-o colecþie numitã Dicþionarele ARC ºi cuprinde 10 000 de cuvinte 
ºi expresii, peste 1 000 de ilustraþii, planºe tematice, elemente de 
gramaticã a limbii engleze ºi, ceea ce este foarte important, transcriere 
foneticã. Ea se adreseazã, în primul rând, copiilor. Pãcat este cã acest 
superb dicþionar a avut nevoie de o eratã, din cauza unor erori de 
concepþie ºi machetare, dupã cum suntem informaþi, independente de  
Editura Arc. 

O carte despre „metalul regilor ºi regele metalelor”, de o 
frumuseþe cu totul remarcabilã este ºi Aurul lumii - frumuseþi ºi 
celebritãþi, apãrutã tot la Editura ARC, tradusã din limba rusã de Emil 
Iordache ºi Leonte Ivanov, care iese în evidenþã prin bogãþia informaþiei 
ºi prin þinuta graficã elegantã ºi atrãgãtoare. 

Cei care nu iubesc textele rigide de istorie, cu date ºi înºiruiri seci 
de evenimente, au acum cartea lui Ernst H. Gombrich, Istoria lumii, 
apãrutã la Editura Pro. Este o trecere în revistã a istoriei omenirii pânã în 
zorii secolului XX, scrisã într-un stil narativ foarte atrãgãtor. 

În sfârºit, dar deloc în ultimul rând, reþine atenþia cartea 
laureatului Nobel din 2006, scriitorul turc Orhan Pamuk, Mã numesc 
Roºu, apãrutã la Editura Curtea Veche.  

Suntem cu toþii martori (neputincioºi) ai asaltului televiziunii, 
suntem din ce în ce mai mult seduºi de calculator ºi de navigarea pe 
internet. Ar trebui sã meditãm foarte „serios” la cuvintele celebrului 
comic american Grucho Marx care, cu finã ironie ºi cu adresã, spunea: 
„Gãsesc televizorul foarte educativ. De fiecare datã când cineva îi dã 
drumul, mã duc în cealaltã camerã ºi citesc o carte.” Biblioteca publicã 
este un refugiu sigur ºi plãcut din faþa asaltului „sticlei”, iar rândurile de 
mai sus sunt o invitaþie la a-i trece pragul. 

                                                                      Rodica LAZÃR
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Sã ne imaginãm o situaþie: intrãm într-o bancã ºi 
întrebãm funcþionarul care sunt dobânzile la creditele 
pentru persoane fizice, iar acesta ne rãspunde cã ele sunt 
afiºate pe peretele din spatele sãu ºi cã scrie foarte mare ºi 
clar ceea ce dorim sã aflãm. În acel moment deja ne gândim 
sã alegem o altã bancã în care sã fim trataþi aºa cum ne 
aºteptãm, din moment ce banca îºi obþine profitul de pe 
urma dobânzilor plãtite de noi. ªi acum sã ne imaginãm 
aceeaºi situaþie într-o bibliotecã. Unde gãsesc cãrþi despre 
OZN-uri? Iar rãspunsul este cã existã un catalog sistematic 
(adicã pe domenii), la sala cataloagelor, unde putem afla 
rãspunsul la întrebare. Care este reacþia „utilizatorului” aºa 
cum este el denumit în biblioteci? Îºi va cãuta informaþiile 
în alte surse: ziare, reviste, internet etc.

Dacã aceastã întâmplare ar fi avut loc într-o firmã, 
ar fi dus la diminuarea profitului prin îndepãrtarea potenþialilor clienþi. Mai mult, ar fi putut duce chiar la 
pierderea locului de muncã al angajatului, din cauza reducerii veniturilor. 

Dar într-o bibliotecã, insatisfacþia utilizatorilor nu duce decât la reducerea volumului de muncã a 
bibliotecarului ºi poate, dacã se întâmplã foarte des, la scãderea eficienþei în activitatea bibliotecii.

Dacã ne uitãm la firmele de mare succes: Mc Donald’s, bãnci, restaurante, agenþii de turism etc., 
putem observa cã ele au în comun o filosofie a serviciilor orientate cãtre clienþi, cã au ca obiectiv atragerea 
ºi fidelizarea clienþilor prin calitatea serviciilor oferite. Multe firme au devize ca: „trateazã clienþii ca ºi cum 
ar fi mama, tatãl, fratele sau sora ta”; „nu lãsãm nici un client sã plece nemulþumit de la noi”; „un client fidel 
nouã este o investiþie importantã a firmei” etc.

Modul în care se realizeazã aceastã politicã este foarte divers, dar unele elemente sunt comune 
politicilor firmelor: angajaþii sunt motivaþi prin deþinerea de acþiuni la firmele la care lucreazã, salariul, 
bonusurile, alte facilitãþi depind de gradul de satisfacere a clienþilor, fiºa postului pentru angajaþi cu 
prevederi clare cu privire la modul în care trebuie trataþi clienþii, organizarea periodicã de sesiuni de 
pregãtire ºi perfecþionare a angajaþilor care lucreazã în mod direct cu clienþii, seminarii, conferinþe etc.

Care este situaþia în biblioteci din acest punct de vedere?

Personalul este de multe ori pus în situaþia de a rezolva mai multe probleme în acelaºi timp, are mai 
multe atribuþii diferite, nu are timpul necesar sã se asigure cã fiecare utilizator a obþinut informaþia necesarã, 
cã este mulþumit, trebuie sã facã faþã la mai mulþi cititori în acelaºi timp, astfel încât trebuie sã aloce un timp 
minim pentru fiecare în parte.

Din punctul de vedere al organizãrii, existã multe biblioteci care nu au un loc de sine stãtãtor pentru 
oferirea de informaþii cititorului, sau au un astfel de punct dar el nu este foarte clar delimitat ºi accesibil, nu 
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existã personal specializat în acordarea de informaþii. E vorba 
aici despre orice fel de informaþii, nu doar la regãsirea unei 
cote de publicaþie sau la întocmirea unei bibliografii: 
condiþiile de acces în bibliotecã, structurarea serviciilor 
bibliotecii, informaþii de tip comunitar (unde sunt amplasate 
instituþiile locale, programul de vizitare a muzeelor, locuri de 
petrecere a timpului liber etc.).

Un astfel de punct de informare poate fi conceput 
asemenea ghiºeului de informaþii din staþiile CFR, eventual cu 
acelaºi semn „I” de la informaþii, situat într-un loc vizibil, 
accesibil, unde sã lucreze personal bine pregãtit în domeniul 
relaþiilor cu publicul ºi care sã cunoascã în amãnunt oferta 
bibliotecii (adicã serviciile oferite, documentele deþinute, tipul 
de informaþii care pot fi accesate etc.). Cunoaºterea ofertei se 
poate realiza prin studierea revistelor de specialitate, a cataloagelor bibliotecii, prin studiul istoricului 
bibliotecii, cercetarea situaþiei actuale din zona socio-culturalã ºi geograficã deservitã de cãtre bibliotecã ºi, 
deloc în ultimul rând, prin plimbarea printre rafturile bibliotecii.

Un pas important în îmbunãtãþirea serviciilor 
oferite cititorilor este acceptarea ideii de egalitate între 
termenii cititor, utilizator, client ºi consumator, astfel 
încât bibliotecarului sã i se întipãreascã în subconºtient 
ideea cã cititorul plãteºte pentru ceea ce i se pune la 
dispoziþie, cã el îi plãteºte de fapt salariul bibliotecarului. 
De altfel, în literatura nord-americanã de specialitate, 
cititorul are denumirea de patron adicã sponsor, client 
fapt ce spune multe despre politica de servicii din 
bibliotecile nord-americane. 

Pentru motivarea bibliotecarului în aplicarea 
politicii de servicii orientate cãtre client nu se poate folosi 
metoda investiþiei în acþiuni, dar se poate recurge la 
oferirea de stimulente materiale, funcþii, aprecieri etc. 
Utilã este ºi implicarea bibliotecarului în programe ºi 

activitãþi profesionale în care el sã fie iniþiator sau coordonator, fapt care îi poate stimula interesul ca 
utilizatorii sãi sã fie satisfãcuþi.

Tratarea fiecãrui vizitator al bibliotecii cu toatã atenþia la care acesta se aºteaptã (ºi aºteptãrile 
consumatorilor în momentul actual sunt foarte ridicate!) trebuie sã fie o condiþie a muncii la serviciul de 
relaþii cu publicul, pentru cã doar aºa ne vom putea pãstra „clienþii” mulþumiþi ºi vom putea câºtiga alþi 
„clienþi” .

Cristian CRISTEA
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Sursa ilustraþiilor:

Birou de circulaþie al Bibliotecii Middlefield
 (www.redwoodcity.org/about/local_history/exhibits /rcpl_history/middlefield_desk.jpg)
Biroul de informaþii al Bibliotecii Briggs (lib.sdstate.edu/lib11/librarytour/info.jpg)
Biroul de informaþii al unei biblioteci (web.uccs.edu/cmmuter/UC% 20Pics.html)
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În a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea, acel suflu înnoitor, cel al Iluminismului 
resimþit deopotrivã în culturã ºi în artã, reclamând o schimbare sub unele aspecte chiar radicalã, 
ºi-a fãcut simþitã prezenþa ºi în lumea cãrþilor sub toate raporturile, mai ales în cel ilustrativ. Aºa 
spre exemplu în recuzita ornamentalã, motivul scoicii atât de des întâlnit pânã în prima jumãtate a 
secolului  XVIII ºi atât de apreciat în stilul rocaille, este înlocuit de ghirlandã. Ei i se alãturã 
ansamblurile florale tip roze, tolbe cu sãgeþi, amoraºi (putti), panglici, blazoane, monograme, 
elemente decorative care, prin ritmul lor curgãtor, prin aspectul uºor ºi vaporos, dau viaþã cãrþilor. 
Aceastã nouã recuzitã ornamentalã va fi folositã pentru decorarea foilor de titlu, al frontispiciilor, 
vinietelor, iniþialelor, chenarelor, dând un aspect plãcut publicaþiei, conferindu-i o altã valoare.

În aceastã perioadã de efervescenþã creatoare, se observã o evoluþie ºi în reprezentarea 
graficã. Subiectele mitologice sau biblice sunt înlocuite treptat cu scene de gen, peisaje, portrete 
compoziþionale, naturi statice, artiºtii gravori optând pentru subiecte simple, clare, echilibrând ºi 
liniºtind spaþiul compoziþional, oferind privitorului un refugiu într-o artã a firescului ºi a 
meditaþiei. În aceastã perioadã, metoda folositã de gravori era cea a gravurii în acvaforte, tehnicã 
ce permitea artistului o mare libertate în conturarea formelor, în reliefarea volumelor, supleþea 
liniei dând acurateþe imaginii, iar ritmica haºurilor accentuând jocurile de umbrã ºi luminã. 

Aceste alternanþe, aceste combinaþii variate de linii dau 
senzaþia cã, deºi executatã în alb ºi negru, gravura vibrantã ºi 
expresivã, este coloratã. Gravorii vor încerca acum o 
simplificare a motivului ales pentru transpunere, pe care-l 
executau cu multã exactitate ºi minuþiozitate, dând 
ansamblului un aspect cât mai atrãgãtor. Ce a reprezentat 
ilustraþia de carte din acea perioadã pentru lumea 
Occidentului, dar ºi pentru Þãrile Române, putem observa 
rãsfoind câteva cãrþi din fondul de carte veche al bibliotecii 
Muzeului Civilizaþiei Dacice ºi Romane din Deva, imagini 
care redau un ansamblu de reprezentãri plastice ºi sugestive 
cu valenþe documentare ºi estetice, constituind mãrturii 
valoroase pentru cultura naþionalã ºi universalã. 

Douã lucrãri vieneze trateazã probleme referitoare la 
poporul român, la limba, istoria ºi cultura acestuia. Þãrile 
Române au suscitat o atenþie deosebitã din partea cãlãtorilor 
ºi a artiºtilor strãini care au trecut prin aceste þinuturi ºi ale 
cãror opere au fost rãspândite în lumea întreagã, spre a ne 
face cunoscuþi. Majoritatea cãlãtorilor care au vizitat atunci 
pãmântul românesc erau fie în trecere, fie veniþi cu afaceri ºi 
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probleme diplomatice sau personale. Existau ºi cazuri în care 
cei aflaþi în cãlãtorii erau înzestraþi cu un dram de talent, 
desenând dupã puterile proprii locuri, fauna, flora, aspecte ale 
vieþii cotidiene, tipuri umane, evenimente deosebite din istoria 
neamului sau din cea universalã. Toate acestea erau mãrturii de 
primã mânã, constituind informaþie de maximã importanþã. 
Exista de asemenea nevoia opiniei publice de a fi þinutã la curent 
cu ceea ce se întâmpla pe plan naþional ºi internaþional, 
ilustraþiile din acea perioadã contribuind la succesul 
publicaþiilor.

Prima carte pe care o menþionãm spre exemplificare 
aparþine ofiþerului austriac, baronul Silvester Iosif Friedrich von 
Hohenhausen ºi poartã titlul Antichitãþile Daciei în 
Transilvania. De pe timpurile când aceastã þarã frumoasã a fost 
stãpânitã de romani (foto 1). Cartea a fost tipãritã la Viena în 
1775 din ordinul ºi pe cheltuiala Mariei Tereza, pentru 
glorificarea ºi eternizarea primei vizite fãcute de fiul sãu, 

împãratul Iosif al ll-lea, în Transilvania. Aceastã carte rarã ºi preþioasã a fost realizatã 
într-o perioadã de timp cuprinsã între 24 iunie 1765 ºi 22 august 1767, când baronul Hohenhausen 
activa ca ofiþer în Transilvania. Autorul a fost fascinat nu numai de frumuseþea ºi bogãþia 
Transilvaniei, cât mai ales de persistenþa stilului de viaþã dac din aceste pãrþi.

Personalitatea autorului este conturatã nu numai de aceste preocupãri în domeniul istoriei 
ºi arheologiei, ci ºi de talentul sãu la desen. Cu multã atenþie 
ºi perseverenþã îºi nota ºi desena tot ce întâlnea în deplasãrile 
de serviciu ori cu scop de studiu, dând explicaþiile de rigoare 
ºi încercând sã facã reconstituiri. Desena ruinele templelor, 
ale cetãþilor, întocmea planurile acestora, desena statuile, 
lespezile sau coloanele, cu sau fãrã inscripþii, nota 
inscripþiile gãsite pe care apoi le completa.

Dintre frumoasele ilustraþii ce însoþesc textele 
lucrãrii le amintim pe cele dedicate Mariei Tereza ºi 
împãratului Traian. Autorul face douã desene votive în care 
sunt reprezentate cele douã personalitãþi în maniera 
monumentelor votive romane, cu capetele încoronate de 
flori ºi frunze de lauri (foto 2 + foto 3).

Bisericii Densuº (foto 4) i-au fost dedicate 10 
planºe colorate. Autorul comenteazã ºi ilustreazã 
monumentele funerare de la Strei sau pe cele de la bãile 
termale din Mehadia, de la Râu de Mori, Sânpetru, precum ºi 
castelul Huniazilor. Baronul Hohenhausen face o frumoasã 
descriere ºi realizeazã un desen pe mãsurã la o statuie - 
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coloanã de pe culoarul crucii din clãdirile aparþinând probabil 
Episcopiei romano-catolice din Alba-lulia. De asemenea, 
realizeazã harta cu încadrarea geograficã a castrului în mijlocul 
satului Grãdiºte - Hunedoara ºi planul unui castru militar 
roman, fortificat.

Textele sunt ºi ele încadrate pe fiecare paginã cu chenare 
frumos decorate fie cu portretul din profil al Mariei Tereza, fie 
cu vulturul bicefal, sau cu elemente decorative meandrice. 
Desenele sunt realizate în peniþã cu cernealã neagrã ºi în unele 
cazuri cu cernealã roºie. Autorul se dovedeºte a fi un bun 
desenator, folosind o acurateþe a liniei, siguranþã ºi 
expresivitate, fãcând o frumoasã delimitare a planurilor, 
armonios modelate ºi bine conturate.

O altã lucrare de un deosebit interes, pãstratã în colecþia 
muzeului nostru, este monografia Încercare de istorie politicã 
ºi naturalã a Banatului Timiºoarei, scrisã de veneþianul 
Francesco Griselini (1717-1787). Autorul avea sã lase 
posteritãþii o scriere de maxim interes pentru trecutul unei pãrþi 

a pãmântului românesc pe care a reuºit sã o cunoascã nemijlocit în rãstimpul celor aproape doi ani 
ºi jumãtate petrecuþi în Banat (septembrie 1774 - februarie 1777). Ceea ce l-a determinat sã se 
aventureze într-o asemenea cãlãtorie a fost dorinþa de a fi în preajma baronului Iosif de Brigido - 
noul preºedinte al Administraþiei Banatului - apropiere realizatã pe cale epistolarã, sub forma 
unor scrisori, mod de comunicare foarte agreat ºi cultivat în secolul XVIII. Lucrarea este o 
culegere de scrisori ce reprezintã corespondenþa pe care a purtat-o Griselini cu diferite 
personalitãþi (demnitari, învãþaþi ºi militari). Lucrarea monograficã elaboratã de Griselini a rãmas 
ºi în zilele noastre o sursã de mare preþ pentru cei interesaþi de cunoaºterea realitãþilor bãnãþene în 
veacul al XVIII-lea, mai cu seamã a românilor ºi a limbii lor, în viziunea unui reprezentant 
autentic al Iluminismului european. Prima ediþie a lucrãrii a vãzut lumina tiparului la Milano în 
martie 1780 în limba italianã ºi a fost dedicatã împãrãtesei Maria Tereza. Aceastã ediþie a fost în 
întregime ilustratã de autor care, în cãlãtoriile pe care le-a întreprins, ºi-a notat ºi a desenat tot ce a 
întâlnit în cale: monumente, vestigii romane, inscripþii ºi ornamente maiestuoase, hãrþi, planuri 
ale unor sãpãturi arheologice, monede. Este cunoscut faptul cã eruditul veneþian, pe lângã multe 
altele, a studiat cartografia, desenul ºi gravura. Aproape simultan cu publicarea lucrãrii în limba 
italianã, a apãrut la Viena traducerea ei în limba germanã sub titlul Versuch einer politischen und 
natürlichen Geschichte des temeswarer Banats in Briefen an Standespersonen und Gelehnte. De 
aceastã datã însã versiunea germanã va fi ilustratã de un gravor vienez - Carol Schutz, 
personalitate complexã în domeniul artistic, cunoscut ca desenator, gravor ºi arhitect. Carol 
Schutz s-a nãscut la Laibach în 1745, a fãcut studiile la Viena, devenind un reprezentant de seamã 
al ºcolii austriece de Arte Frumoase. Este cunoscut în lumea artiºtilor ca un bun ºi iscusit gravor 
de scene militare ºi peisaje. Artistul a murit la Viena la 14 martie 1800.

Planºele pe care le va realiza gravorul vienez pentru monografia lui Griselini sunt 
executate în tehnica acvaforte, artistul gândindu-ºi ºi construindu-ºi compoziþiile cu siguranþa 
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unui arhitect ºi preluând planºele executate de Griselini. 
Marea majoritate sunt semnate C. Schutz, unele chiar 
datate 1779. Autorul este un bun cunoscãtor al tehnicii 
gravurii în metal, în care atinge unele rafinamente ºi 
subtilitãþi remarcabile.

Ilustraþii numeroase ºi de o incontestabilã calitate a 
execuþiei sunt cuprinse în cele 7 volume din Istoria lui 
Polib cu observaþii ºi îmbunãtãþiri fãcute de cavalerul De 
Folard - colonel francez -, volume pãstrate de asemenea în 
colecþia de carte veche a muzeului nostru. Autorul 
prezintã arta rãzboiului în mai multe gravuri pe cupru 
expuse cu ocazia construirii ºcolii de rãzboi din Köln. 
Volumele sunt în limba germanã, fiind traduse din 
francezã ºi publicate la Viena în anul 1759 prin strãdania 
tipografului Jonan Thomas Trattnern.

Realizatorul ilustraþiilor a fost artistul Johan Ernst 
Manfeldt care de altfel îºi va semna o bunã parte din 
planºele executate în tehnica acvaforte manfeldt fecit. 
Artistul s-a nãscut la Praga în 17 iunie 1739, a urmat 
studiile la Academia Imperialã de Arte Frumoase din 

Viena, fiind elevul lui Jacob Schmutzer. Manfeldt va deveni membru al Academiei de Arte din 
Viena, fiind cunoscut în lumea artisticã atât ca pictor, cât ºi ca gravor. Ceea ce se cunoaºte din 
bogata sa activitate de gravor a fost predilecþia pentru subiecte istorice ºi portrete de înalþi 
demnitari austrieci.

Planºele realizate de artist sunt migãlos concepute ºi realizate cu acurateþe. Ele înfãþiºeazã 
numeroase portrete, unul dintre ele fiind ce al împãratului Leopold al II-lea de Habsburg (1747 – 
1792), fiu al Mariei Tereza ºi frate al împãratului Iosif II ºi al nefericitei regine Maria Antoaneta a 
Franþei (foto 5). Se mai pot vedea în lucrare frontispicii, viniete, elemente ornamentale plasate la 
începutul textelor (procedeu specific celei de a doua jumãtãþi a secolului XVIII), ghirlande, flori, 
amoraºi. Întâlnim de asemenea o multitudine de imagini reprezentând tactici ºi sisteme de luptã, 
scene din rãzboaiele ce au avut loc în perioada celui de-al doilea rãzboi punic ºi pânã la cucerirea 
Corintului. Sunt redate hãrþi, fragmente din scenele de pe Columna lui Traian, arme de rãzboi (în 
faza de proiect). În marea lor majoritate, acþiunile se desfãºoarã într-un cadru peisagistic uºor 
idilizat. Întinderea fãrã hotar a diferitelor forme de relief, câmpie, deal, perspectiva profundã ce 
lasã privirea ºi imaginaþia sã alunece departe, dincolo de linia orizontului, vastitatea cerului, 
plasarea în avanscenã a unor elemente vegetale supradimensionate, în spatele cãrora planurile se 
succed într-o perspectivã bine stãpânitã, privirea peisajului de sus, din zbor de pasãre, sunt 
rezultatele cãutãrii ºi redãrii spaþialitãþii, atât de bine realizate în ilustraþiile acestor cãrþi. 

Doina lONESCU
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Istoria politicã a Transilvaniei în perioada 1541-1571 s-a 
caracterizat prin lupta pentru consolidarea autonomiei interne. Aceastã 
luptã s-a desfãºurat în condiþiile confruntãrii dintre Imperiul Otoman ºi 
cel Habsburgic, ca ºi ale consolidãrii dominaþiei Porþii în zona sud-
estului european ºi a expansiunii acesteia cãtre centrul Europei. În 
cadrul factorilor externi de consolidare a autonomiei principatului, un 
loc aparte l-au ocupat legãturile sale cu Moldova ºi cu Þara 
Româneascã, state interesate în strângerea relaþiilor dintre ele ºi 
Transilvania.  

Consolidarea statutului de principat autonom s-a realizat prin 
constituirea organelor proprii de cârmuire, prin continuarea sistemului 
celor „trei naþiuni privilegiate”, cãruia i se adaugã acum ºi acela al celor 
„patru religii recepte”, sistem care se baza pe asuprirea þãrãnimii 

1dependente ºi pe excluderea românilor de la viaþa politicã .

Una dintre instituþiile cele mai importante în ecuaþia puterii ºi funcþionãrii noului stat 
transilvan în plin proces de constituire a fost dieta. Dieta principatului s-a nãscut prin transformarea 

2congregaþiei generale voievodale ºi aderarea la aceasta a reprezentanþilor comitatelor din Partium . 
Soluþia guvernãrii cu sprijinul unei diete unice, care sã reprezinte 
toate teritoriile aparþinând principatului autonom, s-a impus 
datoritã creºterii pericolului otoman. Ea este rezultatul acþiunii 
episcopului de Oradea, dar ºi a reacþiei stãrilor privilegiate de a 
limita puterea acestuia ºi a mai marilor principatului ºi de a 
participa astfel la luarea deciziilor în stat.   

La 18 octombrie 1541, s-a þinut pentru prima datã, la 
Debreþin, o dietã comunã a stãrilor din Transilvania ºi din 
comitatele de lângã Tisa, care a pus în luminã puterea tradiþiei 
regionale ºi o lipsã de maturitate politicã ºi instituþionalã, dat 
fiind cã o parte a reprezentanþilor celor trei naþiuni nu a fost 

3dispusã la o colaborare ulterioarã în cadrul unei diete unice . În 
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Dieta Transilvaniei
de la Principatul autonom
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aceste împrejurãri, comitatele de lângã Tisa ºi-au trimis în continuare reprezentanþii sã participe la 
dieta ungarã de la Rákos. Necesitatea administrãrii întregului teritoriu aflat în componenþa 
principatului autonom a fost speculatã de cãtre episcopul de Oradea, Martinuzzi, unul dintre cei mai 
mari deþinãtori de pãmânt ºi locumtenens regal. Dieta întrunitã  la  26 ianuarie 1542, la Târgu-Mureº, 
l-a învestit pe Martinuzzi cu calitatea de locumtenens ºi pentru Transilvania, ca sã poatã administra 
deopotrivã teritoriul celor trei naþiuni, sã le convoace la dietã, precum ºi comitatele de lângã Tisa. 
Dieta convocatã la 29 martie 1542 a jucat în constituirea edificiului puterii un rol însemnat, dat fiind cã 
a fost ales un conciliu, alcãtuit din 22 membri, care sã-i ajute pe locumtenens ºi pe regina Isabella în 
conducerea statului. Este vorba de introducerea unei reguli noi ºi a unei noi instituþii de guvernare. 
Numãrul de 22 de consilieri a fost împãrþit, din punctul de vedere al reprezentãrii stãrilor privilegiate, 

4în mod egal . Dacã în timpul dietei au fost aleºi nominal toþi cei ºapte reprezentanþi ai comitatelor, în 
schimb au fost desemnaþi numai patru delegaþi ai saºilor, restul de trei urmând a fi numiþi de 
„Universitas Saxonum”, iar reprezentanþii secuilor (7) aveau sã fie aleºi de fiecare scaun secuiesc în 

5parte. Cel de al 22-lea membru al consiliului reprezintã, împreunã cu locumtenens-ul, capitlul  de la 
6Alba Iulia .

De o dietã a Principatului Transilvaniei se poate vorbi doar de la 1 august 1544, când hotãrârile 
Dietei întrunite la Turda au consfinþit constituirea de drept a instituþiei dietale unice, care a asigurat 
unificarea legislativã ºi fiscalã a provinciilor istorice aparþinând principatului autonom. Evoluþia 
directã a dietei principatului din congregatio generalis, instituþie de bazã a voievodatului transilvan, 
este atestatã de însãºi hotãrârea Dietei de la Turda, legiferând frecvenþa, modul de convocare ºi 
participare a reprezentanþilor stãrilor. Unificarea conglomeratului politic, care s-a transformat în 
Principatul Autonom al Transilvaniei, a avut loc prin instituirea dietei unice întemeiatã pe unio trium 
nationum.

Semnificativã este titulatura pe care ºi-au luat-o stãrile în cuprinsul textului introductiv al 
hotãrârilor adoptate de Dieta principatului 
autonom: „Cele trei naþiuni ale Transilvaniei 

7ºi rudele noastre din Ungaria” .      

Din acest moment, principatul 
dispune de instituþia necesarã pentru a lua 
deciziile importante în domeniul politic, 
legislativ ºi fiscal. În raport cu tendinþa de 
limitare în exercitarea puterii centrale, 
sesizãm fenomenul de afirmare crescândã ºi 
de sporire a competenþei politice, legislative 
ºi fiscale. Trebuie sã relevãm colaborarea 
Stãrilor cu puterea supremã în problemele 
confesionale, în strângerea kharadjului ºi în 
aspectele fiscale decurgând din îndeplinirea 
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7. Ibidem, p. 109.
8. - tribut  vasalekharadjului  anual pe care tãrile  îl plateau Imperiului Otoman



acestei obligaþii faþã de Poartã. Dieta a obþinut în problemele confesionale acea putere de decizie 
legalã care pânã la constituirea principatului aparþinuse ºi fusese rezervatã domnitorului. Cel mai 
relevant exemplu îl constituie modul în care a fost rezolvatã, în 1542, problema ocupãrii scaunului 
vacant al episcopiei transilvane ºi administrarea veniturilor episcopale pe seama fiscului regal. 
Aceastã problemã nu a fost rezolvatã nici de episcopul de Oradea ºi locumtenens regal, 
Martinuzzi, nici de regina Isabella, ci de Dieta întrunitã la Târgu-Mureº, cu scopul iniþial de a 
liniºti capitlul de la Alba Iulia, atunci când Isabella a recurs la intervenþia Stãrilor. În diploma 
emisã la Deva, la 31 mai 1542, regina s-a obligat sã rezolve succesiunea deschisã de moartea 
episcopului Statileus în cadrul consultãrii cu Stãrile, care urmau sã se întruneascã în proxima dietã 
la Târgu-Mureº. Conform hotãrârilor adoptate de stãri, regina a dobândit, pentru acoperirea 
cheltuielilor curþii sale, domeniul episcopal, în timp ce administrarea veniturilor bisericeºti avea 
sã fie încredinþatã unui vrednic reprezentant capabil sã slujeascã biserica ºi sã se roage pentru 

9Isabella ºi Ioan Sigismund .            

Trebuie sã menþionãm faptul cã atât regina, cât ºi Stãrile au speculat în folos propriu vacanþa 
scaunului episcopal. Isabella s-a folosit de hotãrârile Dietei de la Târgu-Mureº pentru a-ºi muta curtea 
la Alba Iulia, transformând palatul episcopal în reºedinþa tuturor principilor de mai târziu. În ceea ce 
priveºte bunurile episcopale, Stãrile întrunite ulterior, la 1 august 1544, în Dieta de la Turda, i-au 
impus reginei, anulându-i de fapt dreptul de a face danii, sã respecte ad integrum bunurile 

10episcopului .   

Preluarea de cãtre dietã a unor atribuþii care revin domnitorului poate fi întâlnitã ºi mai târziu. 
Este adevãrat cã, în faza de început a principatului, exercitarea atribuþiilor importante ale suveranului 
a fost strâns legatã ºi în mod simbolic de persoana suveranului. Acest sens l-a dobândit hotãrârea 

11dietalã adoptatã la moartea principelui Ioan Sigismund Zápolya  cu privire la administrarea justiþiei. 
Stãrile au suspendat pânã la înmormântarea principelui una dintre cele mai importante activitãþi: „în 
acest timp va înceta sã fie pronunþatã orice sentinþã la scaunele de judecatã. Domnii testamentari vor 

12cere ºi vor lua sigiliul de la judeþele þãrii ”.   

Începând cu 1556, rolul dietei în Principatul Transilvaniei sporeºte prin încheierea pactului de 
13drept comun între principe ºi stãri, în 1556, ºi dobândirea, din 1566, a dreptului de libera electio .

Revenirea în Transilvania a reginei Isabella ºi a fiului acesteia a oferit dietei locale posibilitatea 
de a alege ºi limita, în folos propriu, exercitarea puterii supreme în stat. Cu acest prilej s-au pus bazele 
unui sistem de accedere la domnie, care înlãtura practica obiºnuitã a încoronãrilor anterioare. Pentru a 
se reinstala în scaunul princiar, a fost nevoie de o hotãrâre a Dietei în acest sens, un fel de 
consimþãmânt al stãrilor, obþinutã, la insistenþele Porþii, de Isabella ºi Ioan Sigismund în Dieta de la 

14
Sebeº, din martie 1556 . Având în vedere faptul cã Ioan Sigismund Zápolya era minor, Isabella a 
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Zápolya , fiul lui ªtefan Zápolya ºi al prinþesei Hedvig din Cehia, 
între 1526-1540 ºi a ridicat pretenþii la tronul Ungariei. Zápolya s-a aflat în fruntea unui grup de nobili unguri care, în 
adunarea nobililor de la Rákos, au susþinut cã nici un strãin sã nu poatã fi rege al Ungariei. Dupã moartea sa, soþia 
Isabella Jagiello a ridicat pretenþii la tron, între 1556 ºi 1559.

12. 



depus, în nume propriu, pentru a putea conduce, jurãmânt în 
faþa stãrilor privilegiate ºi le-a acordat scrisoarea de 
credinþã. 

Drepturile Dietei în ceea ce priveºte alegerea ºi puterile 
principelui nu erau însã nelimitate. Având în vedere 
raporturile principatului cu Poarta Otomanã, alegerea 
principelui trebuia confirmatã prin acordarea actului de 
învestiturã ºi înmânarea însemnelor puterii în faþa stãrilor. 

Jurãmântul depus de regina Isabella, în 1556, în faþa 
Stãrilor privilegiate în momentul revenirii ei în Transilvania, 
al cãrui text este necunoscut, trebuie privit ca un mod de 
accedere la domnie ºi la puterea supremã în principat. Din 
cercetarea împrejurãrilor ºi condiþiilor impuse de Stãri, 
Isabellei ºi lui Ioan Sigismund pentru preluarea puterii 
supreme în stat, se desprinde o procedurã riguroasã de 
accedere la domnie. Aceasta exprimã de fapt pactul încheiat 
între principe ºi Stãri. Alegerea principelui a avut loc numai 
dupã prezentarea ºi acceptarea de cãtre candidatul la tron a 
condiþiilor de alegere, pe care acesta era obligat sã le 
îndeplineascã îndatã dupã proclamarea sa ca principe. În 

privinþa Dietei de la Cluj (25 noiembrie-7 decembrie 1556), ne-a rãmas numai declaraþia Stãrilor de 
recunoaºtere, ºi nu de credinþã faþã de Isabella, fãcându-se referire la un jurãmânt depus anterior de 

14Stãri . Privit prin prisma practicii impuse mai târziu de alegerea principilor Transilvaniei, jurãmântul 
a fost prestat de Isabella în nume propriu. Aceasta a fost încercarea Stãrilor de a lega ºi limita în folos 
propriu ºi prin jurãmânt exercitarea puterii supreme în Principatul Transilvan. Constatarea se 
întemeiazã pe faptul cã, pânã la moartea sa, în 1559, Isabella a exercitat în mod continuu puterea 
supremã. În acest fel Stãrile au reuºit sã impunã un principiu nou în privinþa modului de colaborare cu 
puterea supremã în conducerea principatului autonom.             

În ultimele trei decenii ale suzeranitãþii otomane asupra Transilvaniei, ca urmare a unor 
schimbãri radicale intervenite în statutul Principatului Autonom, asistãm la modificãri procedurale în 

15alegerea ºi numirea reprezentanþilor ardeleni . În acest interval de timp, Dieta a obþinut o mai mare 
importanþã în ceea ce priveºte numirea trimiºilor. 

Având în vedere complexitatea problematicii numirii ºi alegerii reprezentaþiilor diplomatici ai 
Transilvaniei pe lângã Poarta Otomanã, se impune o concluzie asupra dreptului de validare. Dacã pânã 
în jurul anului 1660, alegerea trimiºilor ºi a reprezentanþilor ardeleni era în întregime la dispoziþia 
principilor, dupã aceastã datã implicarea Dietei a devenit tot mai evidentã.

 

Ciprian Dacian DRÃGAN 
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 Odatã cu instaurarea regimului liberal în Transilvania (1860), o parte a elitei intelectuale din 
Orãºtie pãtrunde în cadrul administraþiei orãºeneºti, chiar dacã au fost numiþi puþini români în funcþii, 
comparativ cu numãrul lor. În 1861, se revine la comitate. Din Prefectura Orãºtiei se creeazã 
comitatele Hunedoara ºi Zarand. Comitatul Hunedoarei era împãrþit în 6 cercuri: Deva, Orãºtie, 

1Hunedoara, Dobra, Haþeg, Pui .

Într-o primã etapã, Orãºtia ºi satele aparþinãtoare au fost 
2arondate Despãrþãmântului Sebeº , iar despre înfiinþarea unui 

Despãrþãmânt la Orãºtie încep sã fie înregistrate unele date începând cu 
anul 1890. Înainte de aceastã datã, existã totuºi informaþii referitoare la 
activitatea unor membri ai Asociaþiunii în zonã. Ele sunt o consecinþã a 
faptului cã încã din primii ani de funcþionare, au fost desemnaþi aºa-

3numiþii „colectori” , cu rolul de a încasa taxele membrilor ºi de a le 
înainta Comitetului Central. Pentru Orãºtie ºi comunele din þinut, în 
ºedinþa din 10 decembrie 1861, au fost numiþi senatorul Ioan Balomiri 

4ºi secretarul magistrat Nicolae Barbu . Datã fiind amploarea acþiunilor desfãºurate, foarte curând s-a 
dovedit cã erau necesare serviciile mai multor „colectori” pentru a putea fi acoperitã întreaga zonã. 
Astfel, în anul 1864, Comitetul Astrei a fãcut încã douã numiri: protopopul George Barcianu, din 

5Cugir, ºi Nicolae Popovici, originar din Orãºtie . 

Încã din primii ani, miºcarea a stârnit interesul comunitãþii locale. În legãturã cu aceastã 
6afirmaþie, credem cã este semnificativ faptul cã un numãr important de membri (peste 30)  au venit din 

comitatul Hunedoarei. Între aceºtia vom enumera pe cei din Orãºtie, care au fost: Nicolae Popoviciu, 
Ioan Balomiri, George Barcianu, Mihail Dobo, Iacob Oros, George Popovici, Spiridon Tataraþi, 
Nicolae Zaharia, Ioan Tulbaºiu, Vlad Adam, Alexandru Claudiu Vlad, Nicolae Bîrsan, Petru Vãlean ºi 

7Ilie Pop . Acesta din urmã achitase încã din 1869 taxa de 100 de florini, gest care i-a adus calitatea de 
8membru pe viaþã al Astrei .

Documentele înregistreazã ºi o serie de probleme legate de activitatea ºi de membrii 
Asociaþiunii din zona Orãºtiei. Între acestea consemnãm cã, în anul 1873, Samuil Popoviciu, din 
Beriu, doneazã Astrei suma de 100 florini, pe care o împrumutase de la Ilisie Lãzãroiu, din Orãºtioara 

9de Sus . Pentru încasarea donaþiei Comitetul Astrei îl însãrcineazã pe Mihail Dobo, avocat din Orãºtie. 
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Dupã moartea acestuia, Astra îl împuterniceºte pe Alexandru Claudiu Vlad, cerându-i  a „face paºii de 
10lipsã spre încasarea datoriei” . 

De asemenea, în 1875, preotul ºi învãþãtorul Nicolae Bârsan, din Orãºtie, ca urmare a meritelor 
câºtigate în domeniul culturii poporului ºi mai ales prin „încurajarea îmbrãþiºãrii meseriilor, cere în 
semn de recompensã, a se denumi de membru ordinar al Asociaþiunii, fãrã taxã, ºi a i se da gratuit foaia 

11Asociaþiunii” .

Aºadar, þinând cont de numãrul important de membri, Orãºtia putea solicita înfiinþarea unui 
Despãrþãmânt al Astrei pentru o mai bunã organizare ºi pãtrundere a ideilor în rândul populaþiei din 
teritoriul comitatului. Ca urmare, în 1884, s-au desfãºurat la Orãºtie lucrãrile Adunãrii Generale a 
Astrei, prilej cu care a fost ales un comitet de primire al oaspeþilor ce l-a avut în frunte pe avocatul 

12Avram Tincu, care va rosti cuvântul de salut din partea orãºtienilor . 

Acest eveniment a constituit un pas important spre înfiinþarea unui despãrþãmânt al Astrei în 
oraº. În fapt, organizarea Despãrþãmântului IX al Astrei, la Orãºtie, a fost practic doar un act de 
recunoaºtere din partea Comitetului Central a rolului pe care l-au jucat intelectualii Orãºtiei în 
miºcarea naþionalã, socialã ºi culturalã. Dar nu poate fi trecutã cu vederea nici ponderea numericã pe 

13care o aveau orãºtienii în cadrul Despãrþãmântului Sebeº, din care fãceau parte .

,,Actul de naºtere” al Despãrþãmântului Orãºtie al Astrei a fost înregistrat la 24 septembrie 
1890, datã la care Comitetul a hotãrât înfiinþarea sa. ªedinþa de constituire a avut loc la 14 decembrie 

141890, când a fost ales Comitetul Cercual, având ca director pe cunoscutul om politic Ioan Mihu . ªi ca 
o dovadã a eficienþei de care a dat dovadã pe parcursul îndeplinirii acestui mandat, trebuie menþionat 
cã deja în ziua urmãtoare constituirii, el a înaintat o cerere cãtre Comitetul Central, prin care solicita „o 
listã cu membrii Asociaþiunii, care locuiesc în comunele aparþinãtoare despãrþãmântului pentru a se 

15putea îngriji de onorarea regulatã a taxelor” . 

Adunãrile generale ale Despãrþãmântului se desfãºurau în diferite comune din zonã ºi erau 
prilej de a face cunoscute ideile Astrei în rândul locuitorilor de la sate. Ioan Mihu îndeplineºte funcþia 
de director vreme de douã legislaturi, pânã în anul 1898 când a fost ales Ioan Popovici. Acesta conduce 
filiala de la Orãºtie a Astrei pânã în 1910, când demisioneazã, dar rãspunde pozitiv solicitãrii de a mai 
rãmâne în funcþie pânã la viitoarea adunare generalã, desfãºuratã în 1911, prilej cu care a fost ales 

16Aurel Vlad . 

Despãrþãmântul IX Orãºtie numãra 9 membri fondatori, 12 membri pe viaþã ºi 9 membri 
17ordinari, fiind unul din cele mai puternice din Transilvania . În acelaºi an, avea constituite 4 agenturi 

comunale la Romos, Vinerea, Geoagiu de Jos ºi Rapolt, localitãþi unde fuseserã înfiinþate ºi biblioteci.

Diana FERENCZ
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9. Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale, Fond Protopopiatul Greco-Catolic Orãºtie, Dosar 1/1873, f. 2, 3, 5.
10. Ibidem.
11. Ion Iliescu, Tiberiu Istrate, Orãºtie 750 de ani, Deva, 1974, p. 177.
12. Ibidem.
13. Dintr-un total de 32 de membri ordinari, 18 erau din Orãºtie ºi comunele din jur, iar din 45 membri ajutãtori, 18 erau tot din Orãºtie. Rodica

 Andruº, Adunãrile generale ale Astrei în judeþul Hunedoara, în „Sargetia”, XX-XXI, 1988-1991, p. 456-457.
14. Rodica Andruº, Câteva date privitoare la activitatea despãrþãmintelor hunedorene ale Astrei, în „Sargetia”, XVIII-XIX, 1984-1985, 

p. 400-401.
15. Ibidem.
16. Ibidem.
17. Rodica Andruº, Lucrãrile adunãrilor generale ale Astrei þinute în judeþul Hunedoara, în „Sargetia”, XXI-XXIV, 1988-1991, p. 451-453.
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Demografia istoricã a Transilvaniei oferã posibilitatea reconstituirii imaginare a 
trecutului, a momentelor importante din viaþa individului ºi a colectivitãþii, dar totodatã creeazã 
condiþiile favorabile unei analize amãnunþite a comportamentului matrimonial, în cazul de faþã, 
pentru a reda imaginea complexã a instituþiei cãsãtoriei. Cãsãtoria religioasã, bazã a formãrii 
familiei, pânã la 1895, poate fi studiatã din numeroase unghiuri ºi sub diferite aspecte. 
Documentele importante pe baza cãrora se poate realiza evoluþia ºi structura cãsãtoriei religioase, 
evoluþia societãþii româneºti în ansamblul ei sunt registrele parohiale. Registrele parohiale sau de 
stare civilã sunt surse fundamentale ale cercetãrii ºi oferã posibilitatea reconstituirii unor timpuri 
istorice trecute. Având ca sursã de documentare registrele de stare civilã de la instituþiile de cult 
ortodoxe ºi greco-catolice am încercat prelucrarea rezultatelor, având drept scop o prezentare a 
cãsãtoriei, în ansamblul sãu, în  patru parohii din Alba Iulia (douã greco-catolice: Alba Iulia - 
Lipoveni ºi Alba Iulia - Maieri ºi douã ortodoxe: Alba Iulia - Centru ºi Alba Iulia - Maieri), pe axa 
temporalã a anilor 1875-1905, fãcând uz de metoda comparativã ºi cantitativã.
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Aºa cum rezultã din Tabelul A, în parohiile ortodoxe Alba Iulia - Centru, Alba Iulia - 
Maieri, greco-catolice Alba Iulia - Lipoveni ºi Alba Iulia - Maieri, luate în discuþie, au fost 
consemnate în perioada 1875-1905 un numãr total de 266 cãsãtorii religioase. Distribuþia lor în 
timp nu a fost uniformã, evidenþiindu-se ani cu un numãr mai mare de cãsãtorii, iar alþii cu un 

L u n a 1 8 7 5 - 1 8 7 9 1 8 8 0 - 1 8 9 0 1 8 9 1 - 1 9 0 0 1 9 0 1 - 1 9 0 5

Ia n u a r ie 7 1 1 1 3 3

F e b r u a r ie 8 3 4 1 6 -

M a r t ie - 1 2 -

A p r il ie 2 2 2 -

M a i 4 6 1 6 -

Iu n ie 2 5 3 2

Iu lie 1 4 8 2

A u g u s t 1 5 3 2

S e p te m b r ie 5 1 8 -

O c to m b r ie 5 8 1 0 1

N o ie m b r ie 1 0 2 0 2 5 7

D e c e m b r ie - - 1 -

T O T A L 4 5 9 7 1 0 7 1 7

P e r io a d a

Tabel A. Evoluþia sezonierã a cãsãtoriilor din parohiile din Alba Iulia (1875-1905) 
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numãr mai redus. Deceniul 1891-1900 cuprinde cele mai multe cãsãtorii religioase, dintr-un total 
de 266, în acest interval de timp înregistrându-se 107. În primii ani ai secolului XX sunt 
consemnate puþine cãsãtorii în registrele parohiale, fenomen care poate fi corelat atât cu 
reducerea corespunzãtoare a nivelului de trai, care a generat un masiv val de emigrare, cât ºi cu 
faptul cã numeroase perechi s-au înregistrat doar la ofiþerul stãrii civile, ceea ce denotã cã statul 
începuse sã controleze mai temeinic instituþia cãsãtoriei. O altã explicaþie a faptului cã existã un 
numãr mai redus de cununii religioase în anumite perioade þine ºi de pregãtirea, înzestrarea ºi 
capacitatea de muncã a parohului local, care avea sarcina de a completa cu date exacte ºi de a 
supraveghea pãstrarea acestor registre de stare civilã într-o stare cât mai bunã.                                                                                                                                                                                                               

 Interesant de urmãrit este distribuþia cãsãtoriei religioase de-a lungul unui an, adicã lunile în 
care se desfãºurau cu frecvenþã mai mare sau mai micã astfel de evenimente. Din totalul celor 266 
de cãsãtorii, cele mai multe s-au înfãptuit în luna noiembrie ºi anume 62, reprezentând 12,79%. 
Restul lunilor în care frecvenþa este mai mare sunt: mai cu 26 (9,78%), octombrie cu 24 (9,03%), 
iulie cu 15 (5,64%), septembrie cu 14 (5,27%), iunie cu 12 (4,52%). Încheierea unei cãsãtorii 
depindea de anumiþi factori, printre aceºtia numãrându-se perioada posturilor mari de peste an. 
Una din cauzele care au determinat ca lunile martie, aprilie, august, decembrie sã nu cuprindã un 
numãr mai mare de cãsãtorii a fost chiar acest impediment canonic. Apoi fenomenul este explicabil 
ºi prin faptul cã lunile de primãvarã, varã ºi toamnã erau dedicate muncilor agricole, de aceea 
noiembrie ºi februarie înregistreazã recordurile cununiilor, perioade în care oamenii nu se dedicau 
acestor îndeletniciri. Muncile agricole reprezentau sursa câºtigãrii celor necesare traiului, din acest 
motiv þãranul ardelean nu întrerupea, nici mãcar temporar, aratul, semãnatul, sãpatul ºi seceriºul 
pentru a organiza cununia religioasã, dupã care, cum se ºtie, urma ospãþul. În perioada de iarnã era 
suficient timp pentru aceste preparative, care începeau cu învoiala ºi logodna, urmate de cele trei 
strigãri (vestiri) organizate în bisericã.    

Media de vîrstã Media

a soþiilor generalã

29,99 24,51 27,25

Bãrbaþi Femei

Tabel B. Vârsta medie la cãsãtorie

 În parohiile ortodoxe (Alba Iulia - Centru, Alba Iulia - Maieri) ºi greco-catolice (Alba Iulia 
- Lipoveni, Alba Iulia Maieri) în intervalul 1875-1905 media de vârstã a bãrbaþilor care se 
cãsãtoreau religios putem sã constatãm cã este mult mai mare: de 29,99 ani faþã de cea a 
Transilvaniei în ansamblul sãu (23-25 ani), conform prevederilor legilor Codului Civil austriac. 
Biserica a încurajat cãsãtoria la o vârstã mai precoce, potrivit dreptului canonic. În societatea 
româneascã din Transilvania de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX, 
familia, cu tot ce implica ea, era dirijatã, prin intermediul parohului local, pe calea moralitãþii ºi 
împlinirii poruncilor lui Dumnezeu. Cununia, punctul de formare a familiei, a fost apãratã prin 
multiple mijloace de cãtre bisericã, reprezentând idealul concretizãrii legãturii afective dintre 
bãrbat ºi femeie. Media de vârstã a femeilor la cãsãtorie era de 24,51 ani. 
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 În tabelul C putem observa o medie de vârstã a celor doi soþi, atât la ortodocºi, cât ºi la 
greco-catolici foarte înaintatã în ceea ce priveºte cãsãtoria. Trebuie specificat cã aceste statistici 
sunt fãcute doar pe parohiile amintite, nefiind reprezentative pentru Transilvania. Astfel, vârsta 
bãrbaþilor de religie ortodoxã la care se fãcea cãsãtoria este în medie de aproximativ 28 de ani, iar 
a celor greco-catolici de 48 de ani. Se poate constata cã în parohiile greco-catolice enoriaºii 
(bãrbaþi) se cãsãtoreau la o vârstã mult mai maturã, dar ºi cãsãtoriile în rândul lor erau mai 
frecvente, dupã cum vom vedea. Femeile se cãsãtoreau în medie la 23 de ani (ortodocºi) ºi 
respectiv 25 de ani (greco-catolici).

În tabelul D se încearcã o comparaþie a mediilor de vârstã a celor care se cãsãtoreau religios 
în ambele parohii Alba Iulia - Maieri într-un interval de cinci ani (1880-1885). Astfel, media de 
vârstã a bãrbaþilor ortodocºi este de aproximativ 30 de ani, iar la femei de 27, în timp ce la greco-
catolici bãrbaþii se cãsãtoreau în perioada respectivã la o etate de 29 de ani, iar fetele la 25.         

 Astfel, cãsãtoria religioasã, pentru individ ºi colectivitate, era un moment deosebit, 
consacrat prin Sfânta Tainã a Cununiei, ea punea bazele unei familii create în spiritul creºtin, sub 
oblãduirea bisericii ºi în conformitate cu legile canonice. Putem studia ºi în acelaºi timp 
reconstitui un spaþiu al cãsãtoriei delimitat de timp, de zone, de obiceiuri, de motivaþii, care sunt ºi 
ele multiple. Însã studiul de faþã s-a oprit doar la prezentarea în ansamblu a unei anumite 
comunitãþi, venitã în contact cu acest important moment, a evoluþiei ºi structurii cãsãtoriei pe 
parcursul a 30 de ani (sfârºitul secolului XIX începutul secolului XX).

Camelia STANCIU

Sursele utilizate sunt:

Registrele de stare civilã de la instituþiunile de cult (dosar 1595/1892-1948; 1598/1854-1885;
1600/1826-1926; 1601/1891-1920; 1602/1888-1941; 1604/1874-1882) 

Bãrbaþi Femei

Parohia Ortodoxã

Alba-Iulia - Maieri

Parohia Greco-Catolicã

Alba-Iulia - Maieri
29,37 25,71

30,8 27,23

Tabel D. Comparaþie între o parohie greco-catolicã ºi una ortodoxã

Tabel C. Media de vârstã a cãsãtoriþilor pe confesiuni

Bãrbaþi Femei

Ortodoxi 28,07 23,48

Greco-Catolici 48,19 25,82
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Conferinþa Generalã a UNESCO þinutã în 1995, la 
Paris, a stabilit ca ziua de 23 aprilie sã fie proclamatã drept 
Ziua Mondialã a Cãrþii ºi a Drepturilor de Autor. Aceastã zi 
de aprilie nu a fost aleasã întâmplãtor de vreme ce, prin 
uimitoarea lucrare a destinului, Shakespeare ºi Cervantes au 
murit în aceeaºi zi de 23 aprilie 1616. Cartea, acest strãvechi 
depozitar de culturã ºi cunoaºtere, merita cu adevãrat sã aibã 
o zi a ei, care sã-i marcheze uriaºa importanþã în dezvoltarea 
omenirii. 

În România, aceastã zi a dobândit o semnificaþie în 
plus începând cu anul 1999 când ziua de 23 aprilie a fost 
proclamatã Ziua Bibliotecarului, serbatã în cadrul 
Sãptãmânii Naþionale a Bibliotecilor (23-29 aprilie). 

Cu aceastã ocazie, scriitori, editori, bibliotecari, 
librari, oameni care ceas de ceas respirã aerul tare al cãrþii, 
aduc un omagiu în plus „obiectului muncii” lor. Fiecare 
manifestare dedicatã cãrþii ºi slujitorilor ei este un prilej de a 
ne da seama cã, pânã la urmã, aºa cum spunea poetul francez 
Stéphane Mallarmé, „totul în lume existã pentru a sfârºi 
într-o carte”. 

Anul acesta,  Biblioteca Judeþeanã „Ovid 
Densusianu”, din Deva, a sãrbãtorit Sãptãmâna Naþionalã a 
Bibliotecilor ºi Ziua Bibliotecarului prin organizarea unei 
expoziþii având ca temã istoria tiparului. Imaginile 
prezentate în spaþiul expoziþional al noului sediu al 
bibliotecii reprezintã vechi maºini de tipãrit ºi accesorii 
tipografice aflate la Tipografia Gutenberg din Deva care a 
avut amabilitatea de a ne sprijini în organizarea acestui 
eveniment. Printre numeroºii vizitatori ai expoziþiei, s-au 
remarcat elevi ºi studenþi din Deva, cei care, de altfel, 
reprezintã ºi cititorii cei mai numeroºi ºi mai fideli ai 
bibliotecii noastre.
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Acum ºapte ani, în cadrul unei întâlniri cu ocazia Zilei Bibliotecarului, transmiteam colegilor mei 
printr-un eseu intitulat „Biblioteca comunalã candelã spiritualã a satului românesc”, cele mai dragi 
gânduri pentru aceastã instituþie. Am sperat atunci cã lumina pe care am vãzut-o în ochii lor în timp ce mã 
ascultau va fi o scânteie generatoare de vãpãi ce va mistui neºtiinþa ºi atitudinea reticentã a autoritãþilor 
locale din fiecare comunã faþã de bibliotecã. Nãdejdea mea s-a dovedit a fi doar un vis prea frumos…

Dar, totuºi, Cineva acolo sus ne iubeºte ºi ne aratã calea… O invitaþie primitã din partea 
Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România la Conferinþa Generalã a 
ANBPR mi-a dat din nou speranþe…

Am plecat la Buºteni în 26 aprilie 2007, gândindu-mã doar cã voi clarifica rostul acestei asociaþii 
pentru noi, voi afla care este poziþia noastrã în structurile ei ºi, mai ales, care ne sunt foloasele ºi ce putem 
face prin intermediul ANBPR.

Îmi doream toate acestea fiindcã în 17 ani n-am prea reuºit sã înþeleg mare lucru din activitatea 
Filialei Hunedoara a cãrei membrã eram, iar în ultimii trei ani, parcã aceastã asociaþie a dispãrut, n-am 
mai ºtiut nici unde sã plãtim cotizaþia, pentru cã, „de ce” o plãteam n-am  priceput niciodatã.

Programul Conferinþei Generale a ANBPR, desfãºurate în ziua de 27 aprilie 2007, mi s-a pãrut 
interesant.

Primul lucru pe care ar trebui sã-l ºtiþi este faptul cã revista pe care o aveþi în faþã, „Vox Libri”, a 
primit Premiul I sau Premiul pentru cea mai bunã publicaþie pe anul 2006. Cred cã acest lucru spune 
multe despre munca ºi talentul colegilor noºtri de la Biblioteca Judeþeanã „Ovid Densusianu”, din Deva, 
ºi a bibliotecarilor comunali ce au colaborat la ea. Aº vrea sã le mulþumesc pentru acest efort ºi pentru 
mândria care, deºi li se datoreazã, am simþit-o noi, cei prezenþi acolo.

Un alt aspect care s-a discutat foarte mult ºi cu care în final participanþii la conferinþã nu au fost de 
acord a fost fuzionarea ANBPR cu ABR (Asociaþia Bibliotecilor din Învãþãmânt). Argumentul cã uniþi 
am putea sã facem mai mult pentru profesia de bibliotecar ºi pentru bibliotecile noastre nu mi s-a pãrut 
tocmai convingãtor în acest caz. Structura de bazã în cadrul ABR este formatã din bibliotecile 
universitare, problemele lor profesionale sunt specifice ºi existã foarte multe reglementãri date în acest 
sens ºi de legea învãþãmântului, bugetele lor fiind susþinute ºi de instituþiile din învãþãmânt. Chiar dacã, 
fundamental, ca bibliotecari, respectãm aceleaºi reguli, mã îndoiesc de faptul cã în cadrul unui astfel de 
colos, interesele noastre profesionale îºi vor gãsi ecou. De cele mai multe ori s-a dovedit cã ceea ce este 
mare ºi complicat creeazã ºi foarte multe contradicþii care duc la conflicte.

Ce înseamnã pentru noi ANBPR? Meditaþi o clipã ºi încercaþi sã vã rãspundeþi în gând. Nu vreau 
sã vã influenþez, dar, probabil, rãspunsul va fi aproape de cel pe care mi l-am dat eu: „nimic” sau „habar 
n-am”. Credeþi cã este normal? Eu, cel puþin, am plãtit 14 ani cotizaþie pentru acest rãspuns. De-a lungul 
anilor, activitãþile de îndrumare profesionalã organizate de Biblioteca Judeþeanã, ca bibliotecã cu rol de 
coordonare metodologicã, au fost preluate în programul de activitate al Asociaþiei. E firesc sã existe 
colaborare, dar trebuie eliminate suprapunerile. 

Biblioteca judeþeanã are rol de coordonare ºi îndrumare, deci poate pune un diagnostic asupra 
activitãþii noastre, dar nu are puterea sã facã demersuri în numele nostru ori sã impunã rezolvarea 
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problemelor noastre profesionale. În cadrul Asociaþiei ne putem exprima nedumeririle, ne putem expune 
ideile ºi proiectele la care pot adera ºi alþi colegi ºi, prin demersurile la nivel naþional, se vor putea elimina 
multe neajunsuri ale statutului de bibliotecar, ne vom putea promova ideile ºi proiectele. ANBPR a avut ºi 
are un rol decisiv în elaborarea ºi îmbunãtãþirea Legii bibliotecilor, ea poate propune chiar modificarea 
legislaþiei în domeniu. Avem o lege bunã care ne garanteazã niºte drepturi, din pãcate o lege „încãlcatã”. De 
ce? Pentru cã nu prevede mãsuri coercitive pentru cei care o încalcã, deci mai trebuie ceva, iar acest ceva 
depinde de noi! Este doar un exemplu pentru a putea face un pas dincolo de „nimic” sau „habar n-am”.

În privinþa Statutului Asociaþiei, ar trebui gãsitã o cale pentru ca el sã fie cunoscut de toþi membrii, 
apoi, va trebui sã facem puþinã ordine în ograda noastrã care se numeºte „Filiala Hunedoara a ANBPR”.

Un alt obiectiv propus era sã aflu care este poziþia noastrã, a bibliotecarilor comunali, în cadrul 
Asociaþiei. Din aproximativ 120 de participanþi, doar trei am fost bibliotecari comunali. Pe de altã parte, 
tot ce s-a prezentat la conferinþã (formarea continuã a bibliotecarilor ºi oferta CPPC, informatizarea 
bibliotecilor ºi „Revoluþia TINREAD”, oferta de publicaþii PRIOR BOOKS, importanþa constituirii 
colecþiei de istorie ºi cunoaºtere localã ºi noile posibilitãþi de comunicare pe site-ul ANBPR), ne privea ºi 
pe noi. Din punct de vedere al organizãrii Asociaþiei, aceasta ne oferã toate modalitãþile de colaborare, 
reprezentare ºi comunicare. Important este ca noi sã înþelegem ce putem face, sã fim mai activi ºi sã nu ne 
temem de perspective. Vãd viitorul bibilotecii comunale doar printr-o muncã în echipã. O echipã în care, 
fiecare, la locul lui, îºi face bine munca de bibliotecar, îºi identificã foarte bine resursele ºi rezolvã 
problemele profesionale. Primul lucru pe care noi, bibliotecarii comunali ar trebui sã-l facem, este sã 
propunem înfiinþarea, în cadrul ANBPR, a unei a X-a comisii profesionale: „Biblioteci comunale”. Spun 
aceasta bazându-mã pe faptul cã, dupã o experienþã de 17 ani, ºtiu cã în bibliotecile comunale activitatea 
este foarte complexã ºi are aspecte specifice. 

Aº mai vrea sã vã gândiþi la un proiect ce ar putea fi numit „S.O.S BIBLIOTECILE COMUNALE 
!” având urmãtoarele obiective: 

¢revenirea bibliotecarilor comunali în bibliotecã, degrevarea lor de sarcinile de director de 
cãmin cultural sau de alte „sarcini” impuse de primãrie; 

¢informatizarea bibliotecilor comunale prin dotarea cu logistica necesarã ºi achiziþionarea 
programelor TINLIB sau TINREAD, precum ºi conectarea tuturor bibliotecilor la internet.

Peste 140 de biblioteci comunale din România beneficiazã de aceste soluþii de informatizare. De 
ce biblioteca în care munciþi nu s-ar putea adãuga la acest numãr?  Unii veþi spune poate cã toate acestea 
sunt utopii. Eu ºtiu ºi care sunt motivele. Dar cine se teme nu meritã sã se numeascã bibliotecar. Vã 
îndemn sã vã spuneþi pãrerea despre primii paºi pe care ar trebui sã-i facem împreunã! 

La Buºteni, am simþit din nou nobleþea profesiei noastre. Acolo, cuvântul bibliotecar însemna 
„rege”. Timp de 14 ani i-am corectat pe cei care îmi spuneau „directoare” spunându-le „eu sunt 
bibliotecarã!”. De aceea cred cã e bine sã optaþi pentru ceea ce vã place: director, funcþionar, ºofer de 
primar…dar lãsaþi atunci profesia de bibliotecar celor care pot sã-i poarte responsabilitatea ºi numele! 
Îmi este foarte greu sã spun aceste lucruri, dar ºtiu ºi cred din tot sufletul cã acum, prin intermediul 
Asociaþiei ºi alãturi de Biblioteca Judeþeanã, vom trece de la vorbe la fapte.

De ce spun toate acestea? Pentru cã primii paºi au fost deja fãcuþi ºi pentru cã e timpul sã întrebãm 
unde ne sunt liderii asociaþiei ºi ce au fãcut ei pentru ca noi sã aflãm ºi sã ne implicãm în toate aceste 
lucruri? Totuºi, la Conferinþa Naþionalã de la Buºteni a ANBPR, multe lucruri s-au clarificat. Rãmâne sã 
ne întâlnim, sã discutãm, sã punem multe întrebãri ºi sã vedem cine vrea sã meargã mai departe…

Mariana MARIAN
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Nãscut la Barcelona în 1966, Santiago 
MONTOBBIO de BALANZO este unul dintre cei mai 
valoroºi poeþi contemporani, aproape necunoscut 
mediilor literare din România, evident, nu din vina lui, ci 
a izolãrii din care ieºim cu greu. Este licenþiat în filologie 
hispanicã la Universitatea din Barcelona, profesor de 
teoria literaturii la Universitatea Naþionalã de Educaþie la 
Distanþã (UNED). A debutat ca scriitor în 1988, la 
Madrid, în  „Revista de Occidente”. Cartea sa Hospital de 
Inocentes / Spitalul inocenþilor  (1989) a fost elogios 
primitã de autori iluºtri precum: Ernesto Sabato, Juan 
Carlos Onetti, Miguel Delibes , Camilo Jose Cela, 
Carmen Martin Gaite, Jose Angel Valente.

Este autorul unor volume de versuri de succes precum: Los versos del fantasma 
(Mexico, 2003) ºi El anarquista de las bengalas (Barcelona, 2005), carte nominalizatã 
pentru Premiul Quijote în 2006, de cãtre Asociaþia Scriitorilor din Spania. A publicat ºi 
prozã, editat fiind frecvent în Castilla de Nord (Valladolid): Etica confirmada (1990); 
Tierras (1996). 

 Santiago Montobbio este tradus în Anglia, Germania, Italia, Danemarca ºi Portugalia, 
iar de acum ºi în România, unde sperãm sã fie editat. Este vicepreºedinte al Association pour 
le Rayonnement des Langues Européennes (ARLE), din Neuilly-sur-Seine ºi corespondent 
permanent al revistei Europe Plurilingue, editatã la Universitatea Paris 8.

Dupã ce, cu o bucurie rarã, am descoperit lirica acestui mare poet contemporan 
spaniol, Santiago Montobbio, mi-am dat seama cã are, inconfundabil, forþa ºi claritatea unui 
mesaj foarte rãspicat, fãrã echivoc, a unui « teolog dizident », cum sunã titlul unui poem. 
Nimic dogmatic, nici abisal, ci doar ameþitorul fior metafizic, ca un frison de trestie 
cugetãtoare mlãdiind vântul, colaborând cu el. 

Este vocea pe care parcã o ºtii de când lumea, o ai în tine, în memoria sufletului tãu, este 
Vocea profetului din zilele noastre, pentru noi, cei dintotdeauna. Niciodatã poemele lui nu vor 
cantona sau cocheta în minor, deoarece nu existã în discursul poetului autentic nimic 
nesemnificativ, nimic desuet… Cititorul român iubitor de poezie, de cunoaºtere revelatorie, îl 
va asculta, îl va înþelege ºi-l va cãuta.

Eugen EVU
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Teologul disident

Nu existã moarte, nu va mai exista

Deºi sub ameninþarea sa a trãit omul

În minciuna sa, nu existã moarte, nu existã

ªi dacã ghiceºti în spatele lunii precisa faþã

A absenþei, dacã, cu uitarea pironitã

Pupila închisã a aºteptãrii

A înþelege cã nu existã, cã într-adevãr nu 
existã

ªi dacã a început în a exista ca nume

Am avut aºadar puterea de a-l da acestui 
pãmânt.

Fabula este semn?

Pentru cã niciodatã nu ne-am gândit cã 
Dumnezeu ar putea fi

Atât de mic

Cum pentru întrebarea propriei existenþe

Ne-a surprins întâlnindu-L cu dinþii goi

La limita focului.

Bucuroºi de a ºti cã îl þinem înãuntru

Îl întindem la soare, cum ar fi o sãrbãtoare.
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Nocturn

Am traversat viaþa cerând scuze pentru alþii

Sau niciunul acompaniind niciodatã aceste 
cuvinte:

Pentru a mã înºela este cât mi-am spus deasupra

Pentru a mã înºela e pe de-o parte

Cã sunt versuri plicticoase

Dacã fac un efort mã gândesc

Cã nu am cerut scuze dacã nu pentru mine însumi

ªi cuvintele însele

Sunt deja o companie.

Dar eu sunt un om sfârsit ºi care are sufletul 

sãtul de solitudine.

Fumez

La toate orele ºi alãturi 

De viatã, de a bea ºi de alte falimente

Conserv încã 

Diferite manii

Peste acestea ºi ale obiºnuinþei

Greutatea nopþii nu descoperã 

Dacã vreodatã am crezut în ceva.

La fel nu vãd dacã figuraþiunile pe care le-am 
scris

Închid un sens,

Dar cel puþin ºtiu cã toate

Încep ºi se sfârºesc în mine însumi.

Traducerea:

 Elena Daniela SGONDEA

                                   ºi Eugen EVU

Confluente culturale,
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 S-a nãscut la Carlile, Anglia, în 1948. Dupã studii 
strãlucite, s-a dedicat unei cariere academice de excepþie. 
Este profesoarã universitarã la School of Literature and 
Creative Writing la University of East Anglia/ Norwich. 

 Este autoarea unor volume de non-ficþiune: War in 
the Nursery: Theories of the Child and Mother (1983); Am I That Name?: Feminism and the Category 
of Women in History (1988); The Words of Selves: Identification, Solidarity, Irony (2000); The Force 
of Language (2004) în colaborare cu Jean-Jacques Lecercle; Impersonal Passion: Language as Affect 
(2004). 

        A editat Poets on Writing: Britain 1970-1991 (1992). Colecþiile sale de poezie, intense ºi 
intelectuale, includ Dry Air (1985); Mop Mop Georgette: New and Selected Poems 1986-1993 (1993); 
Selected Poems (2000).

 Pentru noi, Denise RILEY este o mare descoperire, o mare ºi rarã bucurie ce iradiazã din 
poezie. O poezie a limbajului în plinã ºi splendidã explozie, un „ strigãt roºu” inconfundabil, al unei 
mari poete contemporane. Suntem convinºi cã prin traducerea în românã, forþa poeziei ei nu 
diminueazã, deoarece are substanþã energeticã ºi pare a fi harfa whitmanianã a marilor sentimente 
umane. I-am resimþit teribilul suflu într-un cutremurãtor poem evocator al tragediei din Bosnia, demn 
de a fi sãpat în piatrã pe un obelisc.  

Am ales  dintre  poemele  oferite în exclusivitate, „Dark looks” (Priviri înnegurate) ºi  
terifiantul   „Desintegrate me” (Dezintegreazã-mã !). 

Limbajul poetic acut-original, impregnat de þesutul uneori fastuos al sintagmelor, de 
„armãtura” rezistentã a unei structuri ce se pliazã simfonic, amplu, pe un discurs auto-referenþial, însã 
ºi eseistic - psihanalitic, distinge, aºa cum Malarmée  definise, cu fast melodic interior, statua agitatã 
(„Spiritul e cel ce se-agitã”) a  acestei lirici demne de a fi auzitã ºi primitã oriunde suntem, în cele trei 
timpuri arbitrare…

Cred cã Saint J. Perse, Walt Whitman, Lucian Blaga, Thomas. S. Eliot ar fi sãrutat mâna care 
scrie semnând Denise Riley…

Textul curge fãrã virgule, flux de enormã respiraþie, este catharsis ºi exorcism, este spasm ºi 
surprize de lumini cumva reci, dar orbitoare… Flux de particule ionizate, pulsatorii, suflete într-un 
mare suflet...

Vrem ca românii sã-i cunoascã poezia, ne-a mãrturisit  cã este onoratã sã fie tradusã în românã. 
Darul poeziei Domniei Sale ne-a împovãrat frumos, ne-a fascinat astfel încît îmi vine sã-i spun cu 
infinitã tandreþe: „mã tem pentru tine, pentru omul  rezonant, riscant  de empatic… Consider cã 
Denise Riley meritã a fi nominalizatã pentru un premiu suprem”.

Eugen EVU
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Denise Riley



Cine sunt eu sau oricare altcineva nu înseamnã nimic în ordinea 
lucrurilor. Scriitorul

 ar trebui, pe bunã dreptate, sã fie ultima persoanã la care ascultãtorul 
sau cititorul sã se gândeascã.

Cu toate acestea, poetesa, cu semnãtura ei, se face cunoscutã 
tremurând, recunoscãtoare, ruºinatã mortal

ºi mai ales jenatã faþã de sine, aranjându-ºi pãrul ºi bodogãnind

Dacã, dacã numai

n-ar trebui sã apar în persoanã! Sã fiu diafanã ºi muselinã!

ªi pe când se agitã minutele în rãzboi pârjolesc înainte paranoia celor 
nerevizuite

mânate contra unui îngheþ care ne goneºte în noi impreunã - alintã-mã mai mult, Coventry

sã cadã din nori anglo-catolici ai derivei din noi tonuri înalte de simþiri deprimate

la imagini microscopice oribile de suprafeþe lucioase minuscule îndesate cu forþa

curgând pe Niagara, plutind ºi ciocnindu-se, întrecând cutii de bobine Joseph COTTON

fascinat de strãlucirea lui cuviincioasã: odatã ce noi ca ectoplasme înfãºurate în tãmâie suntem suflaþi

noi unitãþi ude leoarca ºi alungate se adunã în haine lucioase sã fie spilcuiþi în propriul polimer:

totuºi nu-i cum trebuie sã dârdâie ºi sã pâlpâie faþã de fictiva „plictisealã mondenã a tineretului”

prin mândria hormonalã a vârstei de mijloc a Doamnã, trebuie sã sângerezi, este necesar...

ªterge, ºterge Georgette. Singurul motiv pentru a-mi jefui sângele este dacã aþi gândi. ªi ce?

Toþi avem aºa ceva: de atunci încoace v-aþi simþi fiecare mai bine: mai puþin aparte. - Mai de loc:

mai mult e pentru mine sã ºtiu cã eu am o cantitate, ca un manual despre anxietate sexualã

pe când activista-socialã poeta din mine ºi-ar dori rãzbunarea pentru a se fi nãscut ºi a fi fost pãrãsitã.

Ce anume forþeazã persoana liricã sã se ducã de bunãvoie la judecatã deºi trebuie sã ramânã strict 
neînsemnatã?

Conteazã pe aceastã stagnare sã parã tare iubitoare ºi lumeascã: un val pentru mania

care o face sã se simtã din când în când înduioºatã ºi neputincioasã? sau de altminteri schimbã direcþia sã 
devinã arogantã

de vreme ce ºmecheria nu-i departe de disperare: aºa cã ori mã iei ori mã pãrãseºti. Nu, aºteaptã, nu am vrut 
sã spun pãrãseºte-mã, 

asteaptã, numai nu o face - nu luneca ºi nu atinge subsolul paginii pentru ca apoi sã te ridici ca sã te duci.

 

 Traducerea  din englezã:

 Mariana Zavati Gardner
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Biblioteca Ambrosiana, fondatã în 
oraºul Milano de cãtre Cardinalul Federico 
Borromeo (1564-1631) în anul 1607, a fost 
conceputã iniþial ca un centru de studiere ºi de 
culturã, cu un aºa-zis Collegio dei Dottori 
(colegiu al bibliotecarilor), o bibliotecã dotatã 
cu scrieri din diferite domenii ale ºtiinþei ºi cu o 
pinacotecã înglobînd picturi ale celor mai 
renumiþi artiºti italieni ºi strãini. A fost 
deschisã publicului în anul 1609, fiind a doua 
bibliotecã publicã din Europa, (Biblioteca 
Bodleiana din Oxford se deschisese cu ºapte 
ani în urmã). La începutul lui decembrie 1609, 
a fost deschisã sala de lecturã, prima salã în care cãrþile erau aºezate 
pe rafturi, de-a lungul pereþilor, ºi nu prinse cu lanþuri de pupitrele de lecturã, aºa cum se 
obiºnuia în alte biblioteci. Pe lîngã bibliotecã, funcþiona o tipografie ºi o ºcoalã pentru studierea 
limbilor clasice ºi orientale. Borromeo a dorit ca, prin natura textelor aflate în bibliotecã, texte 

privind originile ºi tradiþiile catolicismului, sã se 
constituie o barierã în calea Reformei protestante 
ce începea sã se rãspîndeascã în Europa. Nucleul 
iniþial al Bibliotecii Ambrosiana a fost reprezentat 
de colecþia particularã a cardinalului Borromeo 
care cuprindea în jur de 
30000 de manuscrise 
extrem de valoroase, 
printre care o ediþie 
ilustratã a Iliadei, datînd 
din secolul V d. Cr., o 
ediþie timpurie (1353) a 
Divinei Commedia de 
D a n t e  º i  C a n o n u l  

Muratorian (sec. II d. Ch.), cea mai veche listã existentã a celor 27 de 
cãrþi ale Noului Testament, descoperite aici de bibliotecarul ºi arhivarul 
L. A. Muratori. Pentru îmbogãþirea patrimoniului bibliotecii, cardinalul 

Faþada Bibliotecii Ambrosiana

Prin marile biblioteci ale lumii
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Textele ce urmeazã le publicãm prin amabilitatea doamnei arh. Elena FONTANA,
responsabila Departamentului de Relaþii Externe ºi Coordonarea Evenimentelor

de la Biblioteca  Ambrosiana din Milano

Biblioteca Ambrosiana-Milano

Faþada Bibliotecii Ambrosiana

Cardinalul
Federico Borromeo

Marc’Antonio Dal Re, Piaþa Sfântului Mormânt
ºi Biblioteca Ambrosiana, 1745 gravurã,

Milano, Civica Raccolta delle Stampe A. Bertarelli



Borromeo a apelat 
la prieteni,  la 
preoþi, cardinali, 
cãlugãri care nu au 
ezitat sã doneze 
texte de mare 
valoare. Astfel, 
benedictinii au 
oferit numeroase 
manuscrise antice, 
cistercienii  au 
donat Antichitãþile 

Iudaice, de Josephus Flavius, codex scris pe papirus 
egiptean, contele Galeazzo Arconati a oferit opere 
autografe ale lui Leonardo da Vinci. Cardinalul a trimis 
mesageri în lungul ºi în latul Europei ºi în Orient pentru a 
procura cãrþi.  

La scurtã vreme dupã moartea cardinalului, 
biblioteca din capitala Lombardiei s-a îmbogãþit cu 12 
manuscrise ale lui Leonardo da Vinci, inclusiv celebrul 
Codex Atlanticus . 

 În cele patru secole de existenþã, Ambrosiana a fost 
de mai multe ori renovatã constructiv ºi activitatea i-a fost 
relansatã. În decursul secolului XX, biblioteca milanezã a 
suferit o serie de restructurãri efectuate în vederea extinderii 
edificiului, în primul rînd, ºi pentru înlãturarea distrugerilor 
cauzate de bombardamentele din anul 1943. Se remarcã, 
astfel, lucrãrile din perioada 1905-1906, executate sub 
conducerea lui Luca Beltrami, Antonio Grandi ºi Luigi 
Cavenaghi; cele din anii 1932-1938 coordonate de 
Ambrogio Annoni; refacerea din anul 1963 condusã de arhitectul Luigi Caccia Dominioni ºi, în 
sfîrºit, ultima reorganizare terminatã în anii 1990-1997. Biblioteca Ambrosiana s-a redeschis în 
anul 1997, oferind societãþii servicii culturale într-o formã radical reînnoitã.

Un patrimoniu inestimabil

Biblioteca Ambrosiana are caracter istoric, literar, religios, cu deosebire clasic 
retrospectiv, îndreptat spre studiul trecutului. La conducerea acestei instituþii se aflã douã 
Colegii, unul zis „dei Dottori”, prezidat de bibliotecarul-ºef (Prefetto) care poartã 
rãspunderea activitãþii culturale, ºi un colegiu al Conservatorilor, care se ocupã de 
administraþie.

Prin marile biblioteci ale lumii
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Sala de lecturã

Sala de lecturã, de „ieri” (sus) ºi de azi (jos)Sala de lecturã,
Ghidul Bibliotecii Ambrosiana de Luca Beltrami, Milano



Cei care trec zi de zi pragul Bibliotecii Ambrosiana, italieni sau strãini, au acces la 
patrimoniul impresionant al acesteia, format din 500000 de volume, 15000 de manuscrise, 
10000 de desene, tot atîtea pergamente ºi 20000 de gravuri. Este un patrimoniu inestimabil, 
în continuã îmbogãþire graþie noilor achiziþii ºi unor donaþii specifice. Conservarea bunurilor 
este garantatã de o permanentã operã de restaurare cãreia îi sunt supuse periodic bunurile cele 
mai fragile sau care prezintã risc de degradare. 

Dintre cele mai valoroase volume aflate în Biblioteca Ambrosiana se numãrã:  La 
Divina Proporzione a lui Luca Pacioli ºi culegerea de desene ale lui Leonardo Da Vinci 
cunoscutã sub numele de Codice Atlantico. 

Pinacoteca

Pinacoteca  Bibliotecii  
Ambrosiana, creatã de Cardinalul 
Federico Borromeo la scurtã 
vreme dupã înfiinþarea bibliotecii, 
cuprinde splendide picturi 
semnate de mari maeºtri precum 
Botticelli, Bramantino, Bruegel, 
Luini ºi unele capodopere 
absolute cum este  „Coºul cu 
fructe” de Caravaggio, „Portretul 
unui muzician” de Leonardo da 
Vinci ºi cartonul celebrei fresce 
„ªcoala din Atena” a lui 
Rafael (285 x 804 cm). 

Patrimoniul pinacotecii, 
al cãrei nucleu iniþial este 
f o r m a t  d i n  d o n a þ i a  
cardinalului F. Borromeo,   s-
a îmbogãþit continuu graþie 
permanentelor donaþii de 
colecþii întregi sau de opere 
singulare, astfel cã în 
momentul de faþã existã în jur 
de 1650 de piese (picturi ºi 
obiecte artistice). Dintre 
acestea, 300 se aflã expuse în 
p a r c u r s u l  p u b l i c  a l  
Pinacotecii, celelalte fiind 
pãstrate în depozite sau se aflã 
în sãli, avînd rol decorativ. 
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Coºul cu fructe - Caravaggio

Sala Fagnani

Sala Nicol  da Bolognaò

Sala Raffaelloªcoala din Atena - Rafael
(Fresca se aflã în Palatul Apostolic de la Vatican)

Portretul unui muzician
- Leonardo da Vinci



Toate operele de artã sunt protejate din punctul de vedere al 
climatizãrii (temperatura ºi umiditatea fiind controlate 
dintr-un punct central), iar cele expuse în Pinacotecã sunt 
protejate cu sofisticate sisteme de alarmã.

Programul Pinacotecii prevede un plan permanent de 
restaurãri ºi de punere în valoare a unor importante pânze 
care nu au fost niciodatã expuse. Aceste restaurãri sunt, de 
regulã, finanþate de sponsori privaþi sau de instituþii publice. 
Biblioteca Ambrosiana participã la cele mai importante 
expoziþii naþionale ºi internaþionale. Dintre cei mai renumiþi 
artiºti prezenþi cu pânze la Pinacoteca Bibliotecii 
Ambrosiana din Milano se numãrã Sandro Botticelli, 

Bramantino, Rafael Sanzio, Tizian Vecellio, Caravaggio, Jan Bruegel, Antonio Canova   

Codicele Atlantic al lui Leonardo: o istorie frãmântatã

Celebrul Codice Atlantic al lui Leonardo da Vinci a ajuns la Biblioteca Ambrosiana la 
puþinã vreme dupã moartea lui Federico Borromeo. Strângerea laolaltã a desenelor lui 

Leonardo, a notelor legate de acestea este o poveste 
zbuciumatã, reconstruibilã doar prin succinte 
referiri, cu neputinþã de reprodus în câteva rânduri. 
La 23 aprilie 1519, cu câteva zile înaintea morþii, în 
exilul sãu francez de la castelul Amboise, Leonardo 
a lãsat moºtenire manuscrise, picturi ºi unelte 
fidelului ºi îndrãgitului sãu discipol Francesco 
Melzi care, dupã dispariþia maestrului, a transferat 
materialele în vila tatãlui sãu de la Vaprio d'Adda 
din provincia Milano. Aici, ele au rãmas la discreþia 
unor moºtenitori inepþi care au permis risipirea lor. 
Giovanni Ambrogio Mazenta, membru al ordinului 
milanez al barnabiþilor ºi, dupã el, Pompeo Leoni, 
fiul lui Leone Leoni, sculptorul preferat al lui Filip 
al II-lea al Spaniei, au adunat ºi au supravegheat 
oarecum o parte din acel patrimoniu. Leoni a fost 
acela care a desfãcut câteva carnete ºi caiete ale lui 
Leonardo ºi le-a asamblat în douã volume: unul 
format din 234 de file, celãlalt din 402. Primul tom 
a luat drumul Spaniei de unde a ajuns la castelul 
Windsor din Anglia; celãlalt a devenit  Codicele 
Atlantic, numit aºa datoritã formatului sãu mare, de 
„atlant”. Cele 402 file cuprind, fãrã nici o rigoare 
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filologicã, desene ºi scrieri ale lui Leonardo de diferite tipuri 
ºi dimensiuni, aflate sub titulatura Desene de maºini ºi 
artistice, secrete ºi alte lucruri ale lui Leonardo da Vinci 
adunate de Pompeo Leoni.

Codicele Atlantic este o amplã colecþie de file ce au 
aparþinut lui Leonardo da Vinci ºi care strânge laolaltã 
întreaga carierã a artistului desfãºuratã vreme de 40 de ani, 
începând cu anul 1478. Se aflã aici o bogatã documentaþie 
privind contribuþia la dezvoltarea unor ºtiinþe precum 
mecanica, matematica, astronomia, geografia fizica, 
botanica, chimia, anatomia, desene ºi schiþe ale unor 
instrumente de rãzboi, ambarcaþiuni ºi maºini de zbor. 
Volumul prezintã, în plus, consemnarea gîndurilor lui 
Leonardo prin intermediul unor fabule ºi apologii, aspecte 
teoretice ºi practice ale picturii ºi sculpturii, ale perspectivei, 
texte legate de materialele folosite. Toate acestea sunt 
cuprinse în trei tomuri: primul cuprinde volumele I-IV, al 
doilea volumele V–VIII, iar al treilea volumele IX–XII. 

Achiziþionat în secolul XVII de cãtre marchizul milanez 
Galeazzo Arconati, codicele a fost donat de acesta - împreunã 
cu alte 11 manuscrise ale lui Da Vinci - Bibliotecii 
Ambrosiana, prin actul notarial din 21 ianuarie 1637. Dupã 
cum se ºtie, în 1796 Milano este cucerit de armata 
napoleonianã care rechiziþioneazã Codicele Atlantic împreunã 
cu 12 alte texte ale lui Leonardo ºi alte materiale valoroase din 
Bibliotecã ºi Pinacotecã pentru a fi trimise în custodie la Paris. 
Dupã 1815, odatã cu cãderea lui Napoleon, la Ambrosiana a 
revenit doar Codicele Atlantic: celelalte 12 manuscrise, o 
picturã de Rubens, o pânzã de  Giorgione, douã din Cele patru 
elemente de Bruegel (Aerul ºi Pãmântul), multe desene ºi 
diferite incunabule au rãmas pentru totdeauna în capitala 
francezã. Donarea acestui adevãrat giuvaer leonardesc cãtre 
Biblioteca Ambrosiana a fost, totuºi, dovada unei generozitãþi 
ce se va amplifica în secolele ce au urmat, îmbogãþind treptat 
nucleul iniþial a Pinacotecii, creat de Federico Borromeo. 

Ca urmare a restaurãrii, efectuate în anii 1960 ºi 1970, 
Codicele se prezintã azi în 12 volume. În anumite perioade ale anului sunt expuse, în vitrinele 
sãlilor 1 ºi 2, unele volume ale copiei anastatice a Codicelui Atlantic.  

Elena FONTANA
Traducere DenisaTOMA
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       „Relinquo vos liberos ab utroque homine”  -  sînt ultimele cuvinte 
spuse de Marino înainte de a muri, cel care, aºa cum spune legenda, ar fi 
adunat în jurul sãu prima comunitate creºtinã de pe muntele Titano. Acest 
cioplitor în piatrã venit prin anul 300 din insula Rab (Dalmaþia) se refugiazã 
pe muntele Titano pentru a scãpa de edictele împãratului Diocleþian care îi 
persecutau pe creºtini. Este sigur, în orice caz, cã aceastã zonã era locuitã 
din perioada preistoricã dar, doar începînd cu Evul Mediu avem informaþii 
sigure despre existenþa unei Mãnãstiri, a unei Parohii ºi a unui Castel. 
Acestea sînt de fapt elementele care confirmã existenþa unei comunitãþi 
organizate pe muntele Titano. În 313, Marino este numit diacon de cãtre 
episcopul de Rimini ºi primeºte în dar proprietatea muntelui Titano din 
partea unei patriciene romane convertitã la catolicism, Donna Felicissima. 

Aceasta este legenda pe care am aflat-o ajungînd la San-Marino, 
cea mai veche, cea mai micã ºi cea mai liberã republicã din lume. Aºezatã în inima Italiei, între 
regiunile Marche ºi Romagna, cetatea-republicã este împãrþitã în nouã castele (unitãþi administrative): 
San Marino, Acquaviva, Borgo Maggiore, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, 
Montegiardino ºi Serravalle. Teritoriul republicii San Marino, de forma unui patrulater neregulat, are 
o suprafaþã de doar 60,57 km pãtraþi ºi este dominat de culmile calcaroase ale muntelui Titano (739 m). 
Oraºul San Marino, capitala republicii, este aºezat la poalele versantului sud-vestic al muntelui. Prin 
1371, cardinalul Angelico afirma cã oraºul era situat „deasupra unei pietre foarte înalte, în vîrful cãreia 
se înãlþau trei stînci foarte rezistente”. Pe aceste trei stînci s-au ridicat cele trei turnuri ale cetãþii 
fortificate care au apãrat libertatea ºi independenþa poporului sanmarinez, nefiind niciodatã cucerite 
de cotropitori. Încã din secolul al IX-lea, cetatea are o anume autonomie ºi îºi lãrgeºte teritoriul pînã 
prin secolul al XI-lea. San Marino devine republicã în secolul al XIII-lea.

Vox Libri, Nr. 1 (7), Primãvara 2007

Note de drum

San Marino
- ]ara celor
trei turnuri

Marino

Panoramã



De la înãlþimea celor trei turnuri se deschide o panoramã minunatã: 
Alta Valmarecchia cu povîrniºurile sale line, stînca San Leone, muntele 
Carpegna cu apusurile sale de soare, unice în lume, cîmpia ce coboarã 
pînã la Rimini, la 23 km N-E, pe coasta Adriaticii. Iar în zilele fãrã nori 
poþi vedea chiar ºi coasta Croaþiei, patria Sfîntului fondator. 

Guaita sau Santinela este numele primului turn fortificat, construit în 
secolul XI ºi constituit din douã ziduri, cel intern pãstrînd caracteristicile 
fortãreþelor din perioada feudalã. Intrarea în 
fortãreaþã se fãcea pe un pod mobil ce astãzi nu 
mai existã. În locul închisorii ce a funcþionat 
aici pînã prin anii '60, astãzi s-a deschis o 
expoziþie permanentã a fortãreþelor. 

Al doilea turn poartã numele Cesta sau 
Coºul. Construcþia acestei fortãreþe dateazã din 
a doua jumãtate a anului 1200. Ultima 
restaurare a turnului a avut loc în 1925, iar azi 
adãposteºte „Muzeul armelor antice” cu o 
colecþie ce conþine peste 1550 de arme din 
perioada Evului Mediu pînã în 1900. Turnul 
Cesta se uneºte cu turnul Guaita prin 
„Trecãtoarea vrãjitoarelor”.

Pe marginea Stîncii Abrupte se înalþã Montale sau Cãlãreþul, cel de-
al treilea turn care probabil ar fi trebuit sã fie o importantã fortificaþie 
rãmasã însã neterminatã. A fost construit cu rol de observator pentru 
partea stîngã a celui de-al doilea turn, 
apãrîndu-l astfel de atacurile 
duºmanilor.  Turnul are baza 
pentagonalã, iar poarta de acces este 
situatã la cîþiva metri de pãmînt. 
Ultima restaurare s-a fãcut în 1743.     

În centrul istoric al oraºului se 
înalþã Palatul Guvernului construit în 
stil neogotic de arhitectul Francesco 
Azzurri pe locul unde înainte se gãsea 
un palat vechi de cinci sute de ani, 

originalul „Parva Domus Communis”, în stil roman. 
Construcþia palatului a început în 1884 ºi s-a terminat în 1894. 
La inaugurare, poetul Carducci a þinut celebrul discurs „Despre 
libertatea veºnicã”. Faþada palatului este ornatã cu stemele 
castelelor Republicii. În partea de jos a faþadei se aflã o poartã cu 
trei arcuri gotice, iar deasupra este mezaninul cu o inscripþie 
comemorativã. Primul etaj este împodobit cu ferestre mari, 
strãjuite de frumoase arcade cu arcuri ascuþite. Al doilea etaj este 
împodobit cu ferestre mici ºi cu coronament proeminent cu 
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creneluri simple. Pe partea stîngã a faþadei se 
ridicã clopotniþa, crenelatã ºi ea, decoratã cu 
chipul Sfîntului Marino aºezat între Sfînta Agata 
ºi Sfîntul Leo ºi sub care se aflã un orologiu. 
Statuia în bronz a lui San Marino se aflã în partea 
dreaptã a clãdirii, la nivelul mezaninului, 
deasupra unei console. Sub statuie se aflã o 
lampã votivã fixatã într-o lespede pe care se pot 
citi cuvintele: „salvam fac Rempublicam tuam, 
ave Marine libertatis fundator”.

În faþa Palatului Guvernului se aflã Statuia 
Libertãþii, operã a sculptorului Galletti. Ea a fost 
dãruitã Republicii San Marino în 1876 de cãtre 

Otilia Heyroth Wagener, din Berlin.

Pe locul Parohiei antice, care a fost demolatã, arhitectul Antonio Serra a construit pe la 
începutul secolului XIX, în stil neoclasic, Bazilica Sfîntului Marino. În 
altar se pãstreazã,  din 1602, urna cu relicvele Sfîntului Întemeietor. În 
interiorul bisericii se gãsesc tablouri ºi statui valoroase, cum ar fi 
statuia Sfîntului Marino, realizatã de Tadolini.

Biserica Sfîntului Francisc, construitã tot în stil neoclasic, este 
cea mai veche bisericã din Republicã. 
Construcþia ei a început în 1361 ºi 
adãposteºte o importantã colecþie de artã: o 
galerie de artã anticã ºi alta de artã 
modernã. 

Biserica Capucinilor, construitã prin 
secolul XVI, se remarcã prin valoarea 
artisticã deosebitã a faþadei, a porticului ºi a 
mãnãstirii. În piaþa din faþa bisericii se 
gãseºte monumentul dedicat Sfîntului 
Francisc, realizat de Monteguti. În 1849 în 
aceastã bisericã s-a adãpostit Garibaldi 
împreunã cu ostaºii sãi. 

Capela dedicatã Sfîntului Ioan 
Botezãtorul, a fost construitã în 
secolul  XVIII .  Stucaturi ,  
sculpturi, tablouri împodobesc 
din plin interiorul. 

În palatul antic Pergami-
Belluzzi, situat în piaþa Titano, 
este adãpostit Muzeul de Stat cu o 
colecþie impresionantã de 5000 de 
tablouri ºi obiecte de artã 

Basilica Sf. Marino

Capela
Sfîntului Ioan Botezãtoru

Biserica Capucinilor

Biserica
Sfîntului Francisc

Interior
- Palatul Guvernului



reprezentînd istoria oraºului San 
Marino, dar ºi alte obiecte de origini 
diverse, cumpãrate sau primite în dar.

În palatul Valloni se aflã 
Biblioteca Publicã, creatã în 1838 ºi 
care cuprinde peste 40000 de 
v o l u m e .  C î t e v a  p r e þ i o a s e  
incunabule, sute de cãrþi din secolul 
XVI,  tablouri, obiecte de ceramicã 
deosebit de preþioase, ornamente de 
lut etc. În bombardamentul din 1944 
Palatul Valloni a fost grav avariat ºi 
atunci s-au pierdut multe documente 
rare. În 1983 biblioteca a fost 
complet renovatã, îmbunãtãþindu-i-
se funcþionalitatea ºi fiind înzestratã 
cu un „centru de documentare” ºi cu 
trei „sãli de lecturã”.

Napoleon Bonaparte a fost 
impresionat de mîndria ºi de 
tradiþiile liberale ale poporului 
sanmarinez. El a afirmat cã: 
„Trebuie pãstrat San Marino ca 
exemplu de libertate”. Dupã 
m o a r t e a  s a ,  i n d e p e n d e n þ a  
Republicii San Marino a fost 
recunoscutã ºi întãritã de Congresul 
de la Viena din 1815, iar numele sãu 
a fost inclus între statele Europei. 

Republica San Marino nu a 
rãmas insensibilã la luptele pentru 
unitatea Italiei ºi a oferit refugiu ºi 
protecþie patrioþilor care bãteau la 
porþile sale.  Astfel, Garibaldi 
urmãrit de trupele austriece, dupã 
cãderea Republicii Romane, intrã în 
San Marino ºi cere ospitalitate 
pentru el ºi cei 2 000 de soldaþi ai 
sãi. Guvernul Republicii le acordã 
adãpost ºi cere în schimb ca poporul 
sã fie cruþat de suferinþele ºi 
cruzimile rãzboiului. Generalul a 
fost de acord ºi, dupã ce a vorbit 
trupei sale de pe scãrile Bisericii 
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Vedere panoramicã spre Marea Adriaticã

Vedere panoramicã spre Nord

Mãnãstirii Cappuccini, a desfiinþat Legiunea Romanã. Astfel 
depunea armele eroul legendar la 31 iulie, 1849. Trupele austriece 
înconjurau în aceeaºi noapte teritoriul republicii. Garibaldi, 
împreunã cu 250 de soldaþi de încredere, cãlãuziþi de sanmarinezul 
Nicola Zani, au pãrãsit San Marino cu puþin timp înainte ca 
teritoriul sã fie în întregime înconjurat. În semn de mîndrie, 
sanmarinezii i-au înãlþat lui Garibaldi un monument în piaþa ce-i 
poartã numele. Monumentul este opera sculptorului Galletti ºi a 
fost inaugurat în 1882. Este primul monument din lume dedicat 
eroului Garibaldi.

Muzeul Torturii reprezintã o expoziþie unicã în lume ºi cuprinde mai mult de 100 de 
instrumente originale ce produc durere ºi moarte. O antologie a groazei ºi cruzimii umane.

Nu departe de Stînca Guaita, pe Strada Lapicidi Marini se poate vizita Muzeul figurilor de 
cearã. Personaje istorice, tablouri de viaþã ce ne dau impresia cã timpul s-a oprit în loc...

Peºtera Trãgãtorilor cu arbaleta este locul în care cea mai 
veche formaþie a Republicii face în fiecare an demonstraþii de 
tragere cu arbaleta. Existenþa lor apare în documente din 1339 
ºi aveau ca sarcinã de onoare apãrarea Republicii.  

În jurul Peºterii Trãgãtorilor cu arbaleta sunt expuse 
opere de artã ale marilor artiºti contemporani italieni: 
Minguzzi, Messina, Bini, Greco etc. 

Strãzile ºi pieþele oraºului San Marino sînt împodobite cu 
numeroase monumente. De fapt, Republica San Marino mai 
este denumitã ºi „Muzeul în aer liber”

Cãlãtorul ce strãbate centrul istoric al oraºului se aflã în 
faþa unei surprize deosebit de plãcute: strãduþe înguste case medievale, grãdini în terase, balcoane 
înflorate, obeliscuri, colþuri sugestive.

Gabriela MARCU
Foto: . Marcu ºi www.G  en.wikipedia.org

Telefericul

Centrul oraºului
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Adolescentul miop fascinat de lecturã, de chimie ºi de ocultism, 
care hãlãduia pe strãzile vechiului Bucureºti ºi era corigent la patru 
materii, inclusiv româna, a reuºit sã ajungã, la cincizeci de ani de la 

aceste întâmplãri, pãrintele fondator al istoriei religiilor ºi, în lumea academicã, fãrã doar ºi poate, cel 
mai citit autor român. 

„Opera scriitorului reprezintã un drum invers, de la profanul literaturii, fiicã a mitologiei, la 
discursul mitologic. Aºa dupã cum înþelegem din mai multe notaþii ale sale, Eliade dorea ca literatura 
sã-ºi asume angajamentul sacrului ºi pe cel al istoriei. Singurele întâmplãri care pot fi narate sunt cele 
sacre, ºi gestul narativ eliadesc ne apare drept cosmologic: din haosul iniþial de evenimente profane, el 
desprinde un sens. 

Convenþia situaþiei fantastice este menitã sã releve contradicþia dintre sacralitatea mesajului ºi 
extracþia profanã a sa. Perspectiva sacrã este cea care se opune cotidianului, ºi nu evenimentul 
fantastic, profan, în fond, ºi izolat în simpla sa fenomenalitate. Discursul fantastic rezolvã, în proza lui 
Eliade, contradicþia dintre sacralitatea referentului ºi caracterul profan al povestirii moderne.” (Ioan 
Rãducea).

Pentru un cititor animat de credinþa în predestinare, viaþa lui Mircea Eliade începe cu câteva 
elemente care i-ar putea prevesti destinul. O primã rescriere a biografiei sale este opera pãrinþilor. 
Aceºtia au þinut morþiº ca al doilea fiu al lor, al cãrui nume nu se regãsea pe lista sfinþilor din calendarul 
ortodox, sã se fi nãscut exact de Sfinþii Mucenici – aºa cã, deºi venise pe lume pe 13, în Bucureºti, data 
naºterii a fost mutatã pe 9 martie. ªi numele de familie a suferit schimbãri radicale, aceasta fiind opera 
tatãlui, militar de carierã pentru care a te numi, pur ºi simplu, Gheorghe Ieremia trãda originile 
modeste. 

La vârsta de ºapte ani, se înscrie la ºcoala primarã din Strada Mântuleasa, iar dupã trei ani este 
admis la Liceul „Spiru Haret”. Eliade debuteazã cu prozã fantasticã, sub semnãtura Eliade Gh. 
Mircea. Învaþã italiana pentru a-l putea citi pe Giovanni Papini în original ºi engleza pentru a-l citi pe 
James Frazer.

În 1925, Eliade este admis ca student la Facultatea de Litere ºi Filosofie, din Bucureºti. În 1927, 
viziteazã Italia unde îl întâlneºte pe Papini, cel care l-a influenþat în tinereþe. În octombrie 1928, 
absolvã Universitatea din Bucureºti cu o lucrare despre Tomasso Campanella. 

Din 1928 pânã în 1932, viziteazã India ºi trãieºte la Calcutta unde o întâlneºte pe Maitreyi. În 
1933, Eliade pãrãseºte India ºi se întoarce la Bucureºti, unde este numit asistent la Facultatea de Litere 
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(1907 – 1986)

Aniversari -Comemorari - Evenimente

„Toþi suntem nemuritori. Dar trebuie sã murim întâi. 
A nu mai avea timp înseamnã a fi rezolvat toate problemele, 

a trãi într-un perfect echilibru...”



ºi Filosofie, iar din 1940, intrã în diplomaþie, unde va fi pe rând ataºat cultural la Londra, consilier 
cultural la Lisabona. 

În 1934, se cãsãtoreºte cu Nina Mareº, de care se va despãrþi peste câþiva ani, cãsãtorindu-se, în 
1950, cu Cristinel Cotrescu, care-i va sta alãturi pânã la sfârºitul vieþii.

Mircea Eliade îºi susþine doctoratul cu lucrarea „Istorie comparatã a tehnicilor Yoga”, în 1933. 
În perioada 1936 – 1944, cãlãtoreºte mult: Londra, Oxford, Berlin, Lisabona, iar în 1945 se mutã la 
Paris, împreunã cu fiica sa Giza. Începe colaborarea la revista „Critique” (1948), sub comanda lui 
Georges Bataille. Anul urmãtor, Mircea Eliade face o cãlãtorie în Italia, unde scrie 300 de pagini din 
romanul „Noaptea de Sânziene”. În toamna lui 1956, pleacã la Chicago, iar din 1957, Eliade se mutã 
definitiv ca profesor de istorie a religiilor la Universitatea din Chicago ºi profesor de istorie comparatã 
a religiilor la Universitatea „Loyola”. 

Participã la congrese ºtiinþifice: Congresul Internaþional de Istorie a Religiilor, Amsterdam 
(1950), Congresul de istorie a religiilor, Marburg (1960) etc. Este recunoscut ca savant pe plan 
mondial, prin acordarea de distincþii: este numit membru al Academiei Americane (1966), primeºte 
premiul Bordin al Academiei Franceze (1977), este numit membru al Academiei Regale belgiene 
(1977), devine Doctor Honoris Causa al Universitãþii din Washington (1985).

Înainte cu câteva zile ca boala sã-ºi punã definitiv amprenta, în biroul sãu de la universitate a 
avut loc un incendiu, care i-a distrus o parte din corespondenþã, dar pentru Mircea Eliade, a avut o alta 
semnificaþie: „Mi-a repetat de atâtea ori cã lumea este un camuflaj, cã e plinã de semne care trebuie 
descifrate cu rãbdarea unui ghicitor în pietre, încât cred cã-l înþeleg.... În fond, continui sã-mi repet de 
ani de zile, dacã lumea aceasta este un camuflaj, aºa cum mi-aþi spus de atâtea ori, atunci sunt fericit cã 
am trãit în aceeaºi tainã în care aþi trãit dumneavoastrã” (Ioan Petru Culianu).   

S-a stins din viaþã în dimineaþa zilei de 22 aprilie 1986 ºi a fost incinerat a doua zi la Capela 
Rockfeller, din Hyde Park.
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Yoga: Essai sur les origines de la mystique indienne (1936), Cosmologie ºi alchimie babilonianã 
(1937), Comentarii la legenda meºterului Manole (1943), Traité d'histoire des religions (1949), Le 
Sacré et le Profane (1956), Aspects du mythe (1963), Le mythe de l'éternel retour (1969), Le 
Chamanisme et les Techniques archaïques de l'extase (1974).

Ramona TOMA
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Dacã m-ar întreba cineva ce aº vrea sã iau cu mine pe celebra insulã 
pustie amintitã în nu mai puþin celebrele chestionare, n-aº ezita nici o clipã 
sã spun cã aº pleca în lume cu toatã opera lui Caragiale. Cu teatrul, cu 
schiþele ºi momentele (monumentele!), cu nuvelele, cu publicistica.

Acum cîtãva vreme am fost foarte încîntatã sã citesc într-un articol al 
lui Z. Ornea niºte cuvinte care sunau aºa: Îmi place ºi azi (...) sã apreciez 

inteligenþa ºi fineþea unui coleg în funcþie de aderenþa la spiritul lui Caragiale. E o probã esenþialã, pe 
care nu o trec mulþi. Sîntem puþini. Dar cît de bine ne simþim între noi, recunoscîndu-ne de la o poºtã. * 

Mi-am confirmat, nu fãrã o undã de mîndrie, trebuie sã recunosc, gîndurile ºi judecãþile pe care 
eu însãmi le-am dezvoltat în minte de atîtea ori. Mi-am dat seama cã, de multã vreme, îmi aleg ºi îmi 
triez eliminatoriu prietenii în funcþie de gradul în care ei îl simpatizeazã, îl simt ºi îl asimileazã pe 
Caragiale. Îmi este ºi mie din ce în ce mai greu sã împart timpul, ºi aºa atât de irreparabile, cu persoane 
care nu cunosc ºi, mai ales, nu gustã replicile, expresiile ºi zicerile caragialiene. Aceste ziceri mi-au 
intrat în vocabularul activ ºi le folosesc pe post de hîrtie de turnesol. Ca sã vãd dacã pot compãtimi 
împreunã cu interlocutorul, dacã îmi rãspunde la provocare... Prin urmare, când, în plinã iarnã, întreb o 
persoanã, importantã sau nu, dacã ºtie, maºer, ce consecinþe are gerul de afarã iar aceasta îmi rãspunde 
clar cã se duce dracului rapiþa, atunci ºtiu precis cã de acum înainte avem dialog. ªi îl avem în orice 
situaþie, oricît de dramaticã. Iar dacã se întîmplã sã greºesc în faþa unui astfel de amic, ºtiu cã onoarea 
mea nu rãmîne nereperatã. ªi nu mã supãr dacã acelaºi prieten îmi taie puþin dintr-o involuntarã 
lãudãroºenie zicîndu-mi: „Ca dumneata, bobocule, mai rar cineva!”. ªi iarãsi nu mã supãr prea tare 
dacã îmi face observaþie ºi îmi spune cã n-am manerã. Nimeni nu e perfect, la urma urmei. Iar dacã ne 
mai place ºi aceeaºi muzicã, în speþã Menuetul lui Pederaski, sau vreo sonatã de Scãrlãtescu, sau vreun 
concert al unui alt mare moftangiu, atunci lucrurile sînt limpezi. La o sticlã de masticã prima'ntâi 
putem sã ne spunem verzi ºi uscate, cestiuni arzãtoare întoarse pe toate feþele, fãrã supãrare, sã asistãm 
la spectacolul celor care încalcã sfînta constituþiune ºi, totuºi, nu merg la cremenal, sã vorbim aºa, de 
un capriþ, de un pamplezir. Pentru cã, prea bine ºtim, în orice împrejurãri, micile pasiuni trebuie sã 
disparã. ªi vãd cã hârtia de turnesol funcþioneazã impecabil de vreme ce mã simt mult, mult mai bine 
în compania celor care considerã, aºa cum o fac autorii excelentului „Calendar dupã Caragiale”, cã 
„orice zi fãrã Caragiale e o trãdare a neamului la fel de nepedepsitã cam ca toate celelalte.” Aici, în 
þãriºoara în care trãim noi, cei de geantã latinã, spiritul lui Caragiale rãzbate din fiecare respiraþie iar el, 
marele maestru moftangiu, ridicã cu un deget borul pãlãriei ºi ne face complice cu ochiul: N-am 
plecat, sunt pe-aci pe aproape! Aþi vrea voi sã mã uitaþi dar, fatalitate, nu aveþi cum! Rezon!

Denisa TOMA

* Z. Ornea, Medalioane, Iaºi, Institutul Cultural Român, 1997, p. 61

* * Cãlin-Andrei Mihãilescu, Liviu Papadima, Rodica Zafiu: Calendarul dupã Caragiale, Curtea Veche Publishing, 
Bucureºti, 2002
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Caragiale in aeternum...
În anul acesta, 2007, s-au împlinit 155 de ani de la naºtere

ºi 90 de ani de la moartea lui Ion Luca Caragiale...
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De 15 ani, fãrã întrerupere, 
Asociaþia Franþa-Deva (FRADEV) în 
colaborare cu Biblioteca Judeþeanã 

„Ovid Densusianu” sãrbãtoreºte în fiecare primãvarã Ziua 
internaþionalã a francofoniei, 20 martie, prin manifestãri culturale ºi artistice menite sã desfãºurate pe 
parcursul unei sãptãmîni întregi. În acest an, Sãptãmîna francofoniei a cuprins activitãþi diverse, 
bogate ºi interesante, rãspîndite pe durata a cinci zile. Cuvintele de ordine care au stat la baza 
manifestãrilor din acest an ale Sãptãmînii francofoniei au fost „Vivre ensemble, différents...”. 

Ziua I 

 Cu sprijinul Centrului Cultural Francez din Timiºoara a 
fost realizatã expoziþia de afiºe dedicatã filozofului ºi 
scriitorului francez Jean-Paul Sartre. Pentru a rãmîne în 
atmosfera de boemã parizianã atît de specificã 
personalitãþii lui Sartre, a fost realizat ºi prezentat un CD-
ROM intitulat Rive Gauche, care s-a bucurat de aprecierea 
publicului format din elevi de la liceele ºi colegiile din 
Deva. 

Ziua II

 Concursul celor zece cuvinte ale francofoniei (Le 
Concours des dix mots de la francophonie), alese în fiecare an de Delegaþia pentru limbã francezã de la 
Paris, concurs la care elevii hunedoreni au fost întotdeauna bine reprezentaþi, a cuprins în acest an zece 
aºa-zise cuvinte cãlãtoare care au îmbogãþit limba francezã de-a lungul timpului ºi care mãrturisesc 
despre îndelungatele ºi profundele schimburi culturale ºi 
lingvistice dintre naþiuni. Pe baza celor zece cuvinte 
(abricot, amour, bashi-bouzouk, bijou, bizzare,  chic, 
clown, metre, passe-partout ºi valser), elevii au realizat 
eseuri, povestiri, poezii, rebusuri, acrostihuri, 
criptograme, desene, colaje ºi chiar o lucrare de sculpturã 
în metal ilustrînd cuvîntul „valser”. Afiºele, deosebit de 
sugestive, care au ilustrat cele zece cuvinte ne-au fost 
puse la dispoziþie prin amabilitatea Centrului Cultural 
Francez din Timiºoara.  Elevii clasei a VII-a a ªcolii 
Generale „Andrei Mureºanu”, din Deva, au prezentat 
publicului, în afara concursului ºi ca o pregãtire pentru o 
viitoare participare, creaþii litarare care s-au bucurat de 
aprecierea asistenþei.  
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Ziua III

 Un moment de interes pentru publicul participant la 
manifestãrile noastre a fost prezentarea, sub genericul „Prin 
capitale francofone”, a unor filme documentare despre 
Bruxelles ºi Paris, precum ºi a unui CD cu imagini reprezentînd 
Opera Garnier din Paris. 

Ziua IV

 În a patra zi a Sãptãmînii francofoniei, cele zece cuvinte 
au prins chiar viaþã cu concursul regizorului Tudor Bogdan 
Pelerin ºi a actiþei Petronela Stiopu de la Tîrgu-Mureº, care au 
antrenat un grup de zece elevi de la Colegiul Naþional 
„Decebal”, din Deva, sã-ºi dezvãluie arta actoriceascã latentã, 
formînd propoziþii ºi „jucîndu-se” cu cele zece cuvinte. Ineditul 
manifestãrii, dialogul spontan înfiripat între elevi ºi actori, 
dezinvoltura copiilor au atras aplauzele numerosului public din 
sala devenitã neîncãpãtoare. Un grup de elevi de la Liceul de 
Muzicã ºi Arte Plastice „Sigismund Toduþã” a prezentat un 
atractiv moment muzical cu rezonanþe franþuzeºti, iar zece 
gimnaste din lotul naþional de gimnasticã al României, eleve la 
Colegiul Naþional „Cetate”, din Deva,  au dansat cu o mãiestrie 
ce a stîrnit entuziasmul sãlii. 

Ziua V 

 Ultima zi a Sãptãmînii francofoniei a fost consacratã 
benzilor desenate. Delegaþia Wallonie – Bruxelles din Bucureºti 
a pus la dispoziþia Asociaþiei FRADEV o expoziþie de afiºe 
dedicatã celebrului erou al benzilor desenate - Tintin, cu ocazia 
împlinirii a o sutã de ani de la naºterea lui Georges Prosper 
Remi, zis Hergé (1907 - 1983), autorul cunoscutului erou de 
benzi desenate.   

Elevii prezenþi în salã au rãsfoit albume de BD primite de 
la Delegaþia Wallonie – Bruxelles din Bucureºti ºi de la Centrul 
Cultural Francez din Timiºoara. A fost organizat un atelier ad-
hoc de benzi desenate realizate în faþa publicului de cãtre zece 
elevi de la Liceul de Artã „Sigismund Toduþã”, din Deva 

În final, momentul de dans aerobic oferit de gimnastele 
de la Colegiul Sportiv „Cetate”, din Deva, a stîrnit aplauzele 
publicului.

Vã prezentãm în pagina urmãtoare cîteva dintre cele mai 
reuºite lucrãri pe tema Celor zece cuvinte realizate de elevi de la 
Liceul de Muzicã ºi Arte Plastice „Sigismund Toduþã”, din 
Deva.

Gabriela MARCU
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O francofonie foarte vie în România 

În decembrie 1992, la Deva, oraº din judeþul Hunedoara 
(Transilvania), a luat naºtere Asociaþia Franþa-Deva (FRADEV). Ea ºi-
a propus ca misiune stimularea interesului oraºului pentru cultura 
francezã ºi francofonie, promovarea limbii franceze în rândul tinerilor, 
crearea ocaziilor pentru închegarea unor legãturi trainice de prietenie, 
iniþierea unui dialog cu lumea francofonã, promovarea valorilor 
spirituale din þãrile francofone.

Acest program vast s-a concretizat, de atunci încoace, în 
activitãþi ºi întâlniri pe cât de dese, pe atât de cãlduroase. 

Stimularea interesului pentru cultura francezã ºi francofonã 

Încã de la crearea sa, FRADEV organizeazã conferinþe pe teme literare ºi francofone, animã 
un club de practicare a limbii franceze, pune la dispoziþia publicului francofon o bibliotecã francezã, 
asigurã promovarea de cãrþi noi. 

Douã exemple. În noiembrie 2005, s-a desfãºurat la Deva Târgul de Carte ºi Salonul 
Editurilor Hunedorene. Pentru FRADEV, a fost un prilej de organizare a unor întâlniri cu scriitori ca 
Dorin-Liviu BÎTFOI, tânãr autor al unei cãrþi devenite celebre: Ultimul burghez (2004) ºi de a da 
cuvântul editorilor români ca sã facã un Profil de editurã.  

În aprilie 2006, FRADEV a prezentat, într-o galerie de artã din Deva, douã cãrþi ale unui 
scriitor francez care cunoaºte foarte bine România, Bernard Camboulives: Journal de Roumanie – La 
richesse sous les gravats (1990-1998) ºi La Roumanie littéraire, aperçu à l'usage des lecteurs 
francophones (2005).

În 2005, centenarul morþii lui Jules Verne a dat naºtere, în cadrul sãptãmânii francofoniei, 
unor manifestãri organizate de FRADEV ºi de Biblioteca Judeþeanã Ovid Densusianu (1873-1938, 
lingvist ºi istoric al literaturii). Vernisajul expoziþiei Lumea imaginatã de Jules Verne a fost urmat de 
colocviul Jules Verne ºi cãlãtoriile sale. Comunicãrile susþinute la colocviu au permis participanþilor 
sã (re)descopere romanele lui Jules Verne a cãror acþiune se desfãºoarã în spaþiul românesc. Ion 
Hobana, autor de romane ºtiinþifico-fantastice ºi pasionat exeget al operei lui Jules Verne, a evocat 
romanele Kereban-Încãpãþânatul (1883), Claudius Bombarnac (1891), Castelul din Carpaþi (1892), 
Pilotul de pe Dunãre (1901) ºi ºi-a prezentat propria carte: Jules Verne – portrete, obiceiuri ºi peisaje 
româneºti. 
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Ce noroc pentru participanþii la colocviu sã facã a doua zi o plimbare la Râu de Mori, locul unde 
se petrece acþiunea romanului Castelul din Carpaþi... 

Promovarea limbii franceze în rândul tinerilor 

Încã de la constituire, Asociaþia FRADEV a creat un cerc de lecturã pentru copii: Prietenii 
cãrþii franceze. Cu acelaºi elan, Biblioteca Judeþeanã organizeazã an de an, Trofeul micului cititor ce 
rãsplãteºte, asemenea Premiului Versele din Belgia, cartea cea mai apreciatã de un juriu alcãtuit din 
copii. În anul 2006, autorul, ilustratorul ºi reprezentanþi ai Editurii Aramis au venit la întâlnirea cu 
tinerii cititori, le-au vorbit despre munca lor la editurã, de drumul strãbãtut de carte de la primul 
cuvânt scris de autor pe foaia albã pânã la forma finalã ce încântã ochiul ºi sufletul, relateazã 
Gabriela Marcu, preºedinta FRADEV, care adaugã: Trofeul doreºte sã reînvie gustul pentru lecturã la 
tinerii cititori, ei fiind viitorul public adult, un public creativ, dinamic, în stare sã asimileze noul ºi sã 
se integreze în aceastã lume schimbãtoare, fãrã sã resimtã ºocul viitorului. 

Sãrbãtorile Francofoniei sunt, desigur, momente privilegiate menite sã stimuleze creativitatea 
tinerilor. În anul 2006 a fost lansat la Deva un concurs pe tema România ºi francofonia, în colaborare 
cu Societatea Românã de Radiodifuziune din Bucureºti. În timpul emisiunii transmise în direct, trei 
elevi din ultima clasã a Colegiului (Naþional „Decebal” – n.tr.) din Deva au dat rãspunsuri strãlucite 
întrebãrilor privitoare la francofonie ºi interferenþele culturale franco-române. Bibliografia pentru 
concurs ºi pregãtirea elevilor au fost asigurate de Gabriela Marcu ºi Denisa Toma de la Asociaþia 
FRADEV. 

În acelaºi an, tinerii au fost bine reprezentaþi la alte manifestãri: o expoziþie de mãºti africane, 
picturi ºi desene realizate cu prilejul Anului Senghor (Liceul de Artã din Deva), crearea de poeme, 
desene, cuvinte încruciºate, criptograme, toate în limba francezã (Concursul celor zece cuvinte ale 
francofoniei), prezentarea unui fragment din piesa de teatru Lecþia de Eugen Ionesco (elevi de liceu 
din Orãºtie). 

Crearea de legãturi trainice ºi iniþierea dialogului cu lumea francofonã

La Deva, oraº iubitor de culturã, acest interes pentru limba ºi cultura francezã a generat o reþea 
de prieteni ce organizeazã acþiuni sistematice ºi conviviale, iniþiate de FRADEV, pe lângã zilele 
consacrate sãrbãtorilor francofoniei. 

Sã amintim balul francofoniei, seratele franco-române cu proiecþii comentate, concerte de 
muzicã veche, Târgul de Carte ºi Salonul Editurilor Hunedorene. 

Urme palpabile ale acestei animate vieþi culturale sunt cele douã CD-ROM-uri: In memoriam – Dinu 
Lipatti ºi Y a-t-il une jeunesse  francophone á Deva?  

Am sub ochi un exemplar din foarte frumoasa revistã Vox libri, publicaþie trimestrialã, editatã 
de Biblioteca Judeþeanã Ovid Densusianu ºi condusã de Gabriela Marcu. Ascult, în acelaºi timp, CD-
ul care o însoþeºte: corala Sargetia din Deva sub conducerea lui Nicolae Icobescu creeazã un climat 
profund meditativ, poetic prin aceste cântece tradiþionale româneºti. În acest numãr, îmi sare în ochi 
chipul lui Amélie Nothomb despre ale cãrei romane se vorbeºte în articolul Un jet de vitriol. Mai 
departe, alte articole se referã la cultura ºi tradiþiile strãvechi româneºti. Esenþa numãrului este 
consacratã lecturii ºi bibliotecilor descrise atât sub aspectul modernizãrii funcþionãrii lor cât ºi sub cel 
al bogãþiei lor patrimoniale: întâi cele din România, apoi alte biblioteci celebre printre care Biblioteca 
Mazarine din Paris, Biblioteca Medicea din Florenþa, Biblioteca Centralã din Viena. 
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Senghor este, desigur, la loc de cinste. Urmeazã întâlniri cu scritorii, recenzii de cãrþi, 
expoziþii... O revistã cu un conþinut bogat. 

Fraza: Sã ne îmbogãþim prin diferenþe ca sã ne apropiem de Universal, citat la începutul 
articolului despre Senghor mã duce spre a doua laturã a legãturilor amicale create ºi înteþinute de 
FRADEV, cele care o leagã de lumea francofonã. 

Ca peste tot în spaþiul francofon, poetul Senghor a fost sãrbãtorit în anul 2006 la Deva. Am 
vorbit mai sus despre rolul jucat de tineri în acest context. A fost organizat un colocviu: Ma tâche, de 
reconquérir les perles... cu participarea poetului Radu Cârneci, traducãtor ºi exeget al poeziei lui 
Senghor ºi a criticului literar Ion Rotaru. Opera ºi personalitatea lui Senghor au fost, de asemeni, 
evocate, graþie unui recital de poezie, unei expoziþii de afiºe Orphée noir, prezentãrii DVD-ului Cents 
ans de négritude...

Nu este oare semnul unei culturi cu adevãrat vii crearea acestor legãturi între diferitele forme 
de exprimare a uneia ºi aceleiaºi teme? Nu e de mirare din partea acestei asociaþii al cãrei nume este un 
cuvânt-valizã: FRADEV. 

Cultura românã se hrãneºte prin rãdãcinile ei specifice ºi prin legãturile pe care le are cu cultura 
francezã ºi culturile francofone. Astfel, FRADEV a organizat expoziþii itinerante în colaborare cu 
Centrul Cultural Francez din Timiºoara ºi oferã membrilor ºi simpatizanþilor sãi o importantã 
deschidere cãtre Franþa ºi lumea francofonã. Mai întâi, ea primeºte personalitãþi oficiale ale 
francofoniei, artiºti, studenþi la Deva. Asociaþia merge în strãinãtate ca sã participe la întâlniri: 
Bienalele limbii franceze, schimburi culturale. 

FRADEV colaboreazã cu alte asociaþii: la Paris, cu Amitiés francophones, Biennale de la 
langue française, Délégation de la langue française, AFAL, CLEC; la Arras, cu Asociaþia Artois-
Roumanie; în Canada, cu L'Année internationale; la Bruxelles, cu Asociaþia Charles Plisnier. 

Promovarea valorilor spirituale în þãrile francofone

Sã-i dãm aici cuvântul Gabrielei Marcu: Atunci când omenirea sperã cã va veni o zi în care 
visul ei de pace ºi de armonie se va împlini, atunci când se acþioneazã în favoarea unei modernizãri 
mai echitabile ºi mai democratice, în vreme ce alþii sunt supuºi ispitei de a se retrage în singurãtate, 
hrãnindu-ºi iluzia cã acþionând astfel, ei îºi apãrã identitatea ºi interesele, Francofonia ne aduce 
aminte cã viitorul nu se poate clãdi decât pe temeiul solidaritãþii ºi al participãrii, prin deschiderea 
cãtre Celãlalt, printr-un dialog al culturilor ºi al civilizaþiilor, apãrate ºi reconciliate în diversitatea 
lor.  

Aceastã convingere, atât de bine exprimatã aici, animã multe asociaþii din România ºi din þãrile 
deschise francofoniei. Mulþumim Gabrielei Marcu pentru cã ne-a oferit documentele necesare acestei 
plonjãri în inima unui oraº ºi a unei asociaþii româneºti, garante ale atâtor realizãri actuale ºi de viitor. 

De fapt, care sunt proiectele FRADEV? Crearea unui centru de documentare francofonã, 
organizarea unui festival de poezie ºi muzicã francofone, amenajarea unei mediateci francofone, 
publicarea unei reviste francofone, înfiinþarea unei bãnci de date francofone, a unei trupe de teatru 
francofon, a unui cybercafé, publicarea de cãrþi ºi realizarea de CD-ROM –uri. Sã aibã încredere, toate 
acestea vor prinde viaþã înt-o zi.    

Marie-Ange BERNARD
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Ca ºi anul trecut, ºi în acest an, în ziua de 2 aprilie, Biblioteca 
Judeþeanã „Ovid Densusianu” a sãrbãtorit, împreunã cu micii ei cititori, 
Ziua Internaþionalã a Cãrþii pentru Copii. Iniþiat acum un an, concursul 
„Dacã aº fi... scriitor” a dat prilejul elevilor din clasele primare sã se 
aventureze pe aripile imaginaþiei ºi sã-ºi încerce puterile în rescrierea 
unor poveºti, pornind de la textele unor poveºti citite ºi cunoscute. 
Scopul mãrturisit al acestui concurs este cultivarea ºi dezvoltarea la 
copii a gustului pentru citit, formarea deprinderii de a compune, de a se 
exprima ºi de a scrie corect.

Desprinºi pentru câteva ceasuri din faþa ecranului calculatorului, 
renunþând de bunã voie la navigarea pe internet, la jocurile pe calculator, 
la numeroasele tentaþii cu care se întâlnesc internauþii, copiii au intrat de 
bunã voie în fermecãtoarea lume a poveºtilor mereu tinere. Au fost 
selectate pentru concurs poveºtile Cenuºãreasa, Aladin ºi lampa 
fermecatã, Scufiþa Roºie, Harap Alb, Mica sirenã, Degeþica, Cei trei 
purceluºi, Punguþa cu doi bani. Juriul a citit un numãr de 17 poveºti 
scrise de elevi de la ªcolile Generale „Regina Maria”, „Andrei 
Mureºanu”, clasele primare de la Colegiul Sportiv „Cetate”, din Deva.

Deliberarea nu a fost deloc uºoarã, fantezia, talentul, 
prospeþimea ºi verva exprimãrii fiind notele dominante ale tuturor 
poveºtilor regândite ºi rescrise de copii. Au fost acordate douã menþiuni 
elevelor  Dãnescu Roberta, din clasa a III-a  A a Colegiului Naþional 
Sportiv „Cetate”, din Deva, ºi Velcelean Daiana Maria, din aceeaºi 
clasã. Premiul III l-a câºtigat Iova Mãdãlina, din clasa a III-a B, de la 
ªcoala Generalã „Regina Maria”, premiul II a fost acordat lui Vlad 
Laurenþiu Cerean, din clasa a III-a D, a ªcolii Generale „Andrei 
Mureºanu”. Premiul I a fost obþinut de eleva Alexandra Mihaela 
LUNGEANU, din clasa a III-a, a ªcolii Generale „Regina Maria”, din 
Deva, pentru povestea „Scufiþa Roºie... de la bloc”. Talentul cu care 
mica elevã a condus firul acþiunii, îmbinând planurile real-imaginar, 
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dezinvoltura ºi uºurinþa exprimãrii sunt motive care ne determinã sã prezentãm cititorilor povestea 
imaginatã de laureata premiului I. 

Dar eroii poveºtilor nu au prins viaþã doar în textele scrise de cei mici. Publicul a avut bucuria sã 
se întâlneascã cu Cenuºãreasa, cu Jasmine ºi Aladin, cu Albã ca Zãpada, cu Scufiþa Roºie ºi bunicuþa, 

cu cocoºul din povestea lui 
Creangã, într-o paradã a 
costumelor realizate cu multã 
fantezie. Copiii prezenþi în salã 
a u  f o s t  c e i  c a r e ,  p r i n  
intensitatea aplauzelor, au 
hotãrât cine meritã sã fie 
premiat ºi, astfel, eleva 
Dãnescu Roberta, îmbrãcatã 
într-un delicat costum oriental 
prin care a întruchipat-o pe 
Jasmine, a câºtigat locul I. 
Manifestarea s-a încheiat cu 
spectacolul de teatru de pãpuºi 
„Motanul încãlþat” prezentat de 
regizorul Tudor Bogdan Pelerin 
ºi actriþa Petronela Stiopu din 
Tîrgu-Mureº, spectacol la care 
copiii au aplaudat ºi au cântat. 

Loredana POPA,

Ramona RADIC

Scufiþa Roºie... de la bloc
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A fost odatã ca niciodatã, cã 
de n-ar fi, nu s-ar povesti...

S-a întâmplat, nu demult, în 
oraºul nostru ceva despre care încã 
vorbeºte toatã lumea...

Într-un bloc de la marginea 
oraºului, trãia o fetiþã împreunã cu 
mama ei. Nu erau foarte bogate, dar 
fetiþa avea întotdeauna hainele 
curate, cãlcate ºi ...foarte roºii!! 
Aproape toate hainele ei erau de 
culoare roºie! Povestea prietenilor 
ei cã îi plãcuse foarte mult o 
poveste pe când era la grãdiniþã – 
„Scufiþa Roºie” - ºi, de atunci, 

foarte puþine haine de-ale ei aveau 
alte culori. 

Mihaela (ãsta era numele ei) 
era în clasa a III-a, la o ºcoalã din 
cartier. Învãþa foarte bine, dar asta 
nu o împiedica sã o ajute ºi pe 
mama ei la treburile casei. 

Într-o zi, venind mai repede 
de la ºcoalã, intrã în scara blocului 
ºi începu sã urce în fugã scãrile. 
Locuia la ultimul etaj al blocului, al 
nouãlea. De multe ori urca pe scãri 
pentru cã liftul era foarte... 
„capricios”. Era foarte vechi ºi... 
„obosea” repede. 
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În acea zi, Mihaela se grãbea sã-i facã o 
surprizã mamei. Avea de gând sã facã puþinã 
curãþenie prin casã ºi sã-i pregãteascã mamei 
prânzul. Ajunsese deja la al treilea etaj când, 
deodatã, liftul se opri iar uºa se deschise 
singurã. Fetiþa se uitã miratã, aºteptând sã 
coboare cineva din el dar, spre surprinderea ei, 
în lift nu era nimeni! Urcã mai departe, dar 
liftul porni ºi se opri iar la urmãtorul etaj. Uºa 
se deschise din nou în faþa ei, dar de astã datã 
Mihaela pãºi în interiorul lui. Se gândi cã va 
ajunge mai repede acasã. 

Încerca sã apese pe butonul cu cifra 9 dar, 
foarte miratã, nu gãsi nici un buton! În acelaºi 
timp, uitându-se în oglinda (destul de micã) de 
pe peretele liftului, observã cum aceasta se 
mãreºte ajungând atât de mare cât întregul 
perete.

Nu prea înþelegea ce se întâmplã, dar nu i 
se fãcu teamã (cum, probabil cã ar fi reacþionat 
orice copil de vârsta ei). Se uitã cu atenþie ºi 
vãzu de cealaltã parte a oglinzii o fetiþã care îi 
fãcea semn cu mâna. Zâmbea ºi îºi agita baticul 
pe care tocmai ºi-l dãduse jos de pe cap. Nu 
prea înþelegea gesturile ei, dar fetiþa întinse 
mâna ºi o trase spre ea. 

Se simþi uºoarã ca un fulg ºi îºi dãdu 
seama cã trecuse de cealaltã parte a oglinzii. 
Spre surprinderea ei, cealaltã fetiþã semãna 
foarte bine cu ea. Avea chiar ºi hainele la fel, 
toate... roºii!! 

Mihaela, foarte curioasã, o întrebã cine 
este (deºi avea o bãnuialã). Rãspunsul îi aduse 
un zâmbet pe faþã. Oare era posibil? Sã fie chiar 
eroina ei preferatã? Ei bine, da, era Scufiþa 
Roºie care îi ura bun venit în povestea ei 
preferatã!

O luã de mânã ºi îi propuse sã-i arate... 
împrejurimile. Vãzurã împreunã cãsuþa de la 
marginea pãdurii, iar în pragul ei stãtea o 
femeie care semãna teribil cu... mama ei. Le 
zâmbea ºi le saluta fãcându-le semn cu mâna. 
Intrarã în pãdure iar în faþa lor se întindea un 

covor de flori de toate culorile. Mihaela ceru voie 
sã culeagã câteva, iar Scufiþa Roºie o ajutã sã facã 
cel mai frumos buchet de flori pe care ºi-l putea 
imagina. Se gândi: „O sã-l duc mamei!”. Dar 
vãzurã cã începea sã se însereze ºi se grãbirã sã iasã 
din pãdure. 

Nu au fãcut decât câþiva paºi când, dupã un 
copac, vãzurã o umbrã destul de mare. Mihaela se 
întoarse cãtre noua ei prietenã întrebând-o din 
priviri ce ar putea fi. Scufiþa Roºie izbucni în râs ºi 
strigã: „Luluu!!” Umbra fãcu un pas de dupã pom ºi 
în faþa ochilor le apãru o frumuseþe de ...lup. Le 
salutã, distrat de uimirea din privirea Mihaelei, ºi se 
oferi sã le conducã pânã la cãsuþa bunicii care ºtia 
de noua musafirã ºi le pregãtise deja un cozonac 
gustos. 

„Deci, lupul e... de treabã! Nu înghite pe 
nimeni!”, gândi Mihaela. O luã de mânã pe Scufiþa 
Roºie ºi îl urmarã pe „prietenul” lor, LUPUL. 
Bunica le aºtepta în prag, iar Mihaela nu a fost 
deloc surprinsã sã constate cã semãna grozav de 
bine cu bunica ei. Bunica mai avea un musafir la 
masã: vânãtorul, care locuia în apropiere, era 
vecinul bunicii. 

Mihaela se simþi foarte bine în compania 
tuturor,  dar îi spuse Scufiþei Roºii cã ar trebui sã se 
grãbeascã. Nu vroia ca mama ei sã se îngrijoreze cã 
întârzie prea mult. Îºi luã rãmas bun de la toþi ºi le 
promise cã-i va mai vizita cât de curând. 

Au ajuns în faþa cabinei de lift ºi se uitarã una 
la alta. Parcã se priveau în oglindã. Îºi zâmbirã ºi îºi 
fãcurã un mic semn cu ochiul.

Apoi, dintr-o datã, Mihaela se trezi în liftul 
blocului ei, uitându-se în oglinda care deveni din 
nou micã, micã aºa cum era dintotdeauna. Parcã se 
trezi dintr-un vis dar, în mâna ei dreaptã descoperi 
cu uimire cel mai frumos buchet de flori pe care ºi-l 
putea imagina vreodatã...Toate culorile din lume se 
adunaserã în mâna ei...

ªi-am încãlecat pe-o ºa ºi v-am spus povestea 
aºa...

Alexandra Mihaela LUNGEANU
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Ce este un bibliofil? Este, aºa cum ne spune etimologia lui, 
cineva care iubeºte cartea, dacã ar fi sã disecãm grosso modo acest 
cuvânt cu care ne întâlnim atât de frecvent în lumea cãrþii. Iar iubirea 
faþã de cãrþi nu are doar un singur criteriu: o carte este iubitã pentru 
frumuseþea ei, pentru singularitatea textului, pentru þinuta graficã, 
pentru calitatea hîrtiei, pentru „pedigree-ul” ei atestat de posesorii ei, 
cu cît mai celebri cu atît mai bine, pentru legãtura ei ºi pentru alte 
considerente numai de bibliofili ºtiute. 

Cuvintele bibliofil, bibliofilie au intrat în uz abia în secolul 
XVIII, în jurul anului 1740, dar dragostea faþã de cãrþi ºi faþã de litera tipãritã este veche de sute de ani, 
de când a apãrut cartea, la început pe suluri de papirus, pe foi de pergament, apoi pe hârtie. Din cele 
mai vechi timpuri, încã din mileniul III î. Cr, civilizaþiile lumii au lãsat dovezi ale existenþei lor, forma 
scrisã a acestora fiind una dintre cele mai rãspândite. Mari conducãtori de stat din Antichitate au 
manifestat interes pentru conservarea mãrturiilor scrise, cele mai elocvente exemple în acest sens 
fiind regele babilonian Assurbanipal care a fondat, în secolul VII î. Cr. Biblioteca din Ninive ºi 
Ptolemeu I în timpul cãruia, în secolul IV î. Cr., a fost creatã celebra Bibliotecã din Alexandria. 
Aceasta din urmã, din câte se spune, a avut drept model biblioteca personalã a filosofului Aristotel, 
mai exact colecþia lui de manuscrise. Se spune cã ºi Alexandru cel Mare era bibliofil ºi, dupã ce l-a 
înfrânt pe Darius, în bogatele casete ale acestuia ar fi putut închide cele mai rare comori al Persiei, dar 
învãþãcelul lui Aristotel a preferat sã aºeze în aceste casete opera lui Homer. Nu trebuie uitatã 
contribuþia Chinei la dezvoltarea cãrþii care, aici, apare încã în mileniul II - î. Cr. La început se scria pe 
tãbliþe de lemn, pe fâºii de mãtase, pe bucãþi de cânepã sau scoarþã de dud etc. În anul 105, se descoperã 
hârtia, una dintre cele mai revoluþionare invenþii din istoria civilizaþiei ºi culturii.  

În Antichitate (în Egipt, Roma, Grecia), manuscrisele sunt colecþionate de cãtre persoane cu 
dare de mânã: ºefi de stat, înalte feþe bisericeºti, deoarece fiind scrise pe papirus sau pergament, erau 
foarte scumpe. În Roma anticã, Seneca îi critica pe acei amatori de cãrþi (manuscrise, la acea vreme) 
care adunã cãrþile nu ca sã le citeascã, ci ca sã se laude cu ele, sã le expunã. 

 În Evul Mediu aºezãmintele monastice devin locuri în care se copiazã ºi se depoziteazã opere 
literare de mare valoare. Evul Mediu este perioada în care cartea, sub formã de manuscris, începe sã 
devinã obiect de colecþie, mai ales manuscrisele miniate, adevãrate opere de artã. În perioada 
cunoscutã sub numele de Renaºterea Carolingianã, în scriptoria de la curtea din Aix – la - Chapelle 
(Aachen) a lui Carol cel Mare se copiazã ºi se decoreazã manuscrise de o mare frumuseþe, dacã ar fi sã 
amintim doar celebrul Codex Aureus, din care un fragment este pãstrat de Biblioteca Bathyaneum din 
Alba Iulia.  

Gustul pentru carte cucereºte mari personalitãþi ale istoriei iar despre termenul bibliofilie se 
poate vorbi începând din secolul al XIV-lea când Richard de Bury (1281-1345), episcop de Durham ºi 
cancelar al Angliei, scrie o cãrticicã numitã Philobiblon, publicatã postum, în 1473 la Köln, 
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consideratã prima lucrare de bibliofilie. În aceastã lucrare autorul face 
importante consideraþii despre carte, despre comorile cuprinse în cãrþi, 
descrie metode de achiziþionare a acestora, oportunitãþile existente 
pentru colecþionarea cãrþilor de valoare, dã sfaturi pentru îngrijirea lor, 
face numeroase aprecieri menite sã explice dragostea lui faþã de cãrþi.

Richard de Bury era un împãtimit al cãrþii ºi, potrivit relatãrilor 
contemporanilor, numãrul de cãrþi pe care le poseda era mai mare decât 
cãrþile tuturor episcopilor englezi la un loc. Se spune cã fiecare 
reºedinþã a lui avea o bibliotecã bogatã. Capete încoronate ºi mari 
nobili precum Carol cel Pleºuv, Ludovic cel Sfânt, Jeanne de Navara 
cheltuiau sume foarte mari ca sã comande cãrþi de rugãciuni cu 
miniaturi(aºa numitele anluminuri), nu atât din dragoste faþã de cãrþile 
frumoase, cât din dorinþa de a etala un anumit fast ºi de a-ºi demonstra  
pietatea, mai mult sau mai puþin sincerã.

Cu toate cã iubitori de cãrþi au existat ºi în Antichitate, abia în 
secolul  XIV apar adevãraþii bibliofili, în sensul deplin al cuvântului. 
Regele Franþei Ioan cel Bun (1350-1364) avea o bibliotecã pe care a 
lãsat-o fiilor sãi, Carol al V-lea (1364-1380) ºi Jean de Valois, duce de 
Berry. Biblioteca lui Carol al V-lea avea mai multe mii de manuscrise a 
cãror listã a întocmit-o în 1373 bibliotecarul regelui, Gilles de Malet. 
Pentru cã, se spune, a citit toate cele 965 de cãrþi din biblioteca sa, a fost 
supranumit „cel înþelept”. Dar, desigur, nu numai pentru asta. 
Biblioteca ducelui du Berry nu avea mai mult de trei sute de volume, 
dar acestea erau ilustrate de cãtre cei mai mari pictori ai vremii, fiind 
legate în aur, argint sau stofe preþioase. Exemplul regal ºi cel princiar 
va fi urmat în scurtã vreme ºi de marii comercianþi, bancheri ºi de marii 
burghezi care vor sã-ºi imite stãpânii. Etienne Chevalier (1410-1474), 
trezorier al Franþei, îi va comanda pictorului Jean Fouquet decorarea 
celebrei sale Livre d'heures, aflatã azi la Muzeul Condé din Chantilly. 

Cea mai importantã bibliotecã princiarã din secolul XV a fost 
celebra Corviniana de la Buda a regelui Matei Corvin (1443-1490), 
mare iubitor de artã, spirit umanist, care a adus din Italia cele mai multe 
exemplare din cele peste 2500 de manuscrise cîte numãra biblioteca. 
De altfel, ºi soþia lui, Beatrice de Aragon, era o pasionatã bibliofilã. 
Majoritatea cãrþilor din biblioteca suveranilor de la Buda proveneau 
din Italia, un rol mare în furnizarea de cãrþi rare avându-l celebrul librar 
florentin Vespasiano de Bisticci (1422-1498), zis ºi „prinþul librarilor”, 
contemporan cu marile figuri ale Quattrocento-ului. 

În Italia, cele mai renumite familii îºi fãceau un titlu de glorie 
din cãrþile rare pe care le colecþionau. Famila D'Este la Ferrara (unde se 
gãsea faimosul studiollo al Isabellei D'Este), familia Gonzaga la 
Mantua, Malatesta la Cesena, ca sã nu mai vorbim de Medici florentini 
ºi Sforza ºi Visconti din Milano, toate au manifestat o mare iubire 
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pentru manuscrisele preþioase, frumos 
decorate, mai târziu pentru cãrþile meºteºugit 
legate.   

Descoperirea tiparului ºi înflorirea artei 
legãtoriei au fãcut sã creascã din ce în ce mai 
mult numãrul iubitorilor de carte, al 
bibliofililor. În Franþa secolului XVI, cel mai 
cunoscut a fost Jean Grolier (1489-1565), 
ambasador la Vatican ºi apoi trezorier general 
al Franþei. Avea cea mai frumoasã ºi mai 
bogatã bibliotecã din acea vreme, cu 
numeroase ediþii rare, cãrþile lui fiind renumite 
pentru splendidele legãturi pe care le executa 
pe propriile sale speze. A fost supranumit 
prinþul bibliofiliei. Nu mai puþin celebru 
bibliofil a fost Thomas Mahieu, secretar al 
Caterinei de Medici ºi al celor trei vlãstare 
regale ale acesteia: Francisc II, Carol al IX-lea 

ºi Henric al III-lea. În aceeaºi perioadã, mari oameni de stat ca Jacques Auguste de Thou ºi cancelarul 
Séguier îºi constituie impresionante colecþii de cãrþi pe a cãror legãturã îºi imprimã blazoanele. 

Renaºterea are numeroase figuri care au fost stãpânite de dragostea faþã de cãrþi. Petrarca, 
Aeneas Silvio Piccolomini, Niccola dei Niccoli sunt doar câteva nume. Într-o scrisoare adresatã de 
poetul Petrarca lui Giovanni Anchieso aflãm urmãtoarea confesiune care nu lasã nici o undã de 
îndoialã asupra acestei pasiuni: …mã stãpâneºte o sete de nepotolit, pe care pânã azi n-am putut ºi n-
am vrut s-o înfrânez  (…): nu reuºesc sã mã satur de cãrþi. E adevãrat cã posed, probabil,  un numãr 
mai mare decât aº avea nevoie, dar cu cãrþile se întâmplã la fel cum se întâmplã cu celelalte lucruri: 
bucuria de a le cãuta stârneºte o mai mare aviditate de a le poseda. Chiar se poate spune cã, în ceea ce 
priveºte cãrþile, se verificã un fapt singularisim: aurul, argintul, bijuteriile, straiele bogate, palatul de 
marmurã, moºia frumoasã, picturile, calul cu un harnaºament elegant ºi alte lucruri de acest gen, 
poartã cu sine o bucurie inertã ºi superficialã; cãrþile ne dau o 
bucurie ce merge în strãfunduri, ele discutã cu noi, ne sfãtuiesc ºi 
se leagã de noi cu un soi de familiaritate activã ºi pãtrunzãtoare; 
ºi o carte nu pãtrunde doar ea singurã în sufletul nostru, ci face 
sã pãtrundã acolo ºi titlurile altora ºi în felul acesta una atrage 
dupã sine dorinþa dupã alta.  

Secolul XVII cunoaºte ºi el o impresionantã galerie de 
bibliofili. În Franþa, unul dintre cei mai renumiþi bibliofili a fost 
Mazarin, cardinal ºi ministru al lui Ludovic al XIV-lea. Mare 
amator de cãrþi ºi manuscrise, acesta a avut o bibliotecã 
impresionantã pe care, încã din timpul vieþii, în 1643, a pus-o la 
dispoziþia publicului, ea devenind astfel prima bibliotecã publicã 
din Franþa. 

Colbert, ministrul de finanþe al lui Ludovic al XIV-lea, a 
vrut sã-l depãºeascã pe Mazarin ºi a reuºit sã adune într-o 
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Colbert, în mare þinutã

Jean Grolier, în tipografie



impresionantã colecþie peste 15000 de manuscrise ºi volume imprimate. Toate cãrþile erau legate în 
marochin ºi aveau imprimat blazonul lui Colbert – o ºopârlã.

În Anglia, Samuel Pepys (1633-1703), autorul celebrului Jurnal, avea o bibliotecã ce numãra 
peste 3 000 de volume, în special incunabule, manuscrise valoroase ºi balade tipãrite. 

În secolul XVIII, bibliofilia începe sã se practice pe 
baze din ce în ce mai ºtiinþifice, cu atât mai mult cu cât îºi fac 
apariþia librari de mare erudiþie, cum au fost, de pildã, fraþii 
De Bure din Franþa, sau bibliotecari renumiþi, cum a fost 
Charles Nodier (1780-1844), bibliotecar al Arsenalului din 
capitala Franþei. În aceastã perioadã microbul bibliofiliei 
atinge ºi femeile celebre ale epocii. Marchiza de Pompadour 
(1721-1764) nu era doar o împãtimitã cititoare, ci ºi o 
avizatã bibliofilã de vreme ce poseda circa 4 000 de volume 
ornate de cei mai iluºtri legãtori ai vremii. Nu era mai prejos 
nici ducesa de Berry (1798-1870), cu ale ei peste 2 500 de 
cãrþi din diverse domenii, de la teologie la jurisprudenþã, de 
la ºtiinþe ºi arte la literaturã ºi istorie, majoritatea purtând 
blazonul ducesei. În aceeaºi perioadã, ducele de La Vallière era posesorul celei mai celebre biblioteci 
din secolul sãu, bibliotecã a cãrei alcãtuire a început-o procurând cãrþi pentru nepotul Doamnei de La 
Vallière, celebra favoritã a Regelui Soare. Nici ultima reginã a Franþei, nefericita Maria Antoaneta, nu 
a fost ocolitã de pasiunea pentru cãrþi, acestea aflându-se pe rafturile bibliotecilor de la palatele 
Versailles, Trianon ºi Tuileries. O altã bibliofilã împãtimitã a fost contesa de Verrue (1670- 1736), ale 
cãrei cãrþi valoroase erau adãpostite în superbe dulapuri cu marchetãrie în baga ºi aramã, cãptuºite cu 
tafta verde ºi acoperite cu marmurã. Voltaire era un frecvent vizitator al salonului contesei.  

Revoluþia francezã de la 1789, Perioada 
Directoratului ºi a Primului Imperiu a fost o perioadã 
fastã pentru producþia de carte care se va tipãri fãrã nici un 
fel de opreliºti, tehnologiile tipografice modernizându-se 
ºi ele mult. Gustul pentru lecturã se extinde tot mai mult. 
ªi în „perfidul Albion” iubitorii ºi colecþionarii de cãrþi 
devin tot mai numeroºi. Se detaºeazã figura lui Richard 
Herber (1773-1833), prieten apropiat al lui Walter Scott, 
considerat cel mai mare bibliofil din epocã. Era cãlãuzit 
de principiul cã nici un gentleman nu poate sã stea fãrã 
trei exemplare din aceeaºi carte, fiecare exemplar cu o 
menire bine precizatã: unul pentru expus în bibliotecã, al 
doilea, pentru cititul propriu-zis ºi al treilea pentru a fi dat 
cu împrumut. Impresionanta lui bibliotecã numãra peste 
150 000 de volume. 

 În Franþa, secolul XIX a fost epoca de aur a bibliofiliei, a ocaziilor extraordinare, a unor 
descoperiri fãcute zi de zi pe rafturile anticarilor ºi pe tarabele buchiniºtilor. A fost o epocã fericitã în 
care, cu bani puþini, dar cu mult fler ºi multe cunoºtinþe, se putea alcãtui o bibliotecã. Cel mai ilustru 
bibliofil al acestei perioade a fost Henri d'Orléans, duce de Aumale (1822-1897), posesorul celei mai 
mari biblioteci private care a supravieþuit Revoluþiei franceze, cel care a lãsat prin testament 
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Institutului Franþei splendide exemplare de 
manuscrise, printre care celebra miniaturã 
Les Très riches heures du duc de Bérry, opera 
fraþilor De Limbourg, renumiþi miniaturiºti 
ºi Le Livre d'Heures d'Etienne Chevalier 
ilustratã de Jean Fouquet cu unele dintre cele 
mai frumoase anluminuri din câte se cunosc. 
Aceste livres d'heures cuprindeau cele mai 
importante rugãciuni ce trebuiau spuse în 
fiecare zi, cãrþi ilustrate de renumiþi 
miniaturiºti în cunoscute centre ca Tours, 

Dijon, Paris ºi la curtea ducelui de Berry. 

În secolul XX îºi fac apariþia adevãrate „legiuni” de bibliofili care se recruteazã cu predilecþie 
dintre cei care exercitau profesiunile liberale, inclusiv librari, universitari, mari comercianþi, iar 
temele colecþiilor devin din ce în ce mai diverse ºi mai 
specializate: unii colecþioneazã marile ediþii ilustrate din secolul 
XVIII, alþii sunt pasionaþi de cãrþile romantice, aºa cum un mare 
numãr de bibliofili colecþioneazã ediþiile originale. Se formeazã 
mari biblioteci strict specializate unde se gãsesc exclusiv cãrþi de 
botanicã, de istorie naturalã, de vânãtoare, cãrþi erotice etc. 

Nu trebuie uitaþi marii bibliofili români, Nicolae Iorga, 
Alexandru Lapedatu, George Þiþeica, Scarlat Callimachi, Eugen 
Lovinescu, Victor Eftimiu, ªerban Cioculescu ºi foarte mulþi alþii 
care erau clienþii fideli ai unor librari ºi anticari renumiþi din 
Bucureºtiul de odinioarã (Leon Alcalay, Hascal ºi Choim 
Steinberg, Vogel, Fischer-Galaþi, Iancu Eschenazy, majoritatea 
covîrºitoare reprezentanþi ai „poporului Cãrþii”). Una dintre cele 
mai renumite librãrii bucureºtene se numea, nu întîmplãtor, 
„Bibliofila” ºi era a istoricului George Potra, „care cel dintâi la 
noi a înþeles cã librãria mai este ºi altceva decât o prãvãlie în care 
se vând cãrþi”, dupã cum consemneazã diplomatul ºi omul de litere 
Radu Crutzescu (Magazin istoric nr. 1, ianuarie, 2006, p. 21)

Pe lângã ceea ce reprezintã o carte din punct de vedere literar, artistic, 
istoric sau sentimental, pentru un bibliofil mai intervin numeroase criterii 
specifice, care îl deosebesc de un simplu deþinãtor de cãrþi: textul, ilustraþia, 
starea cãrþii, legãtura, provenienþa, criterii care, ºi acestea, variazã de la un 
bibliofil la altul. Dincolo de valoarea intrinsecã, a conþinutului, pentru un 
bibliofil cartea trebuie sã se adreseze, în mod plãcut, se înþelege, ºi unor 
simþuri: sã fie frumoasã, sã aibã un tuºeu plãcut, paginile sã foºneascã 
delicat ºi, nu în ultimul rând, sã degaje mirosul specific ºi inconfundabil de 
tipãriturã. O valoare în plus se conferã unor cãrþi ce au autograful autorului, 
cãrþile cu dedicaþie, cele care au  ex-libris – uri deosebite, care sunt ilustrate 
de mari artiºti. Dar, despre toate acestea, vom vorbi într-un alt articol. 

Denisa TOMA
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Împrejurãrile istorice au fãcut ca 
primele cãrþi de pe teritoriul þãrii noastre sã 
fie scrise în limba slavonã, cu caracterele 
chirilice ale alfabetului inventat de fraþii 
Chiril ºi Metodiu în secolul IX al erei 
creºtine. Aceºtia, greci originari din Salonic, 
au desfãºurat o intensã activitate misionarã, 
drept care au fost supranumiþi „Apostolii 
Slavilor”, rolul lor cultural fiind extrem de 
important. De aceea, nu întâmplãtor au fost 
proclamaþi, alãturi de Sfântul Benedict, 
patroni ai Europei. Limba creatã de Chiril ºi 
Metodiu a rãmas pânã astãzi limba liturgicã 
la majoritatea slavilor ortodocºi. Pe teritoriul 

þãrii noastre, ritul slav a fost introdus în bisericã în anul 888, luând locul celui grecesc, graþie influenþei 
puternice exercitate de cultura de la sudul Dunãrii. 

Aºezate la încruciºarea culturii Occidentului cu cea bizantinã, Þãrile Române au suferit, încã 
de la întemeierea lor, influenþa celor douã curente culturale. Influenþa slavã a fost predominantã în 
aceastã zonã, astfel încât limba întrebuinþatã în bisericã, limba liturgicã, a devenit limbã oficialã de 
stat, în vreme ce în Occident statul ºi biserica foloseau limba latinã. 

Dupã cucerirea Constantinopolului (1453), Þãrile Române au devenit gazda cãlugãrilor 
refugiaþi din mãnãstirile bizantine, care erau veritabile izvoare de 
culturã, iar cãlugãrii - propovãduitori ai acesteia. Alãturi de ei, 
domnitorii români vor fi sprijinitori constanþi ai ortodoxismului, 
într-o vreme în care întreaga Europã era ameninþatã de primejdia 
otomanã. Astfel, în mãnãstiri se afla concentratã toatã miºcarea 
literarã a vremii respective. Pe lângã aceste mãnãstiri funcþionau 
ºcoli în care, la început, predarea se fãcea numai în limba slavonã. 

Într-o vreme când orice miºcare culturalã se reflecta prin 
bisericã, „ortodoxismul nostru a fost evenimentul cu cele mai grave 
urmãri pentru dezvoltarea noastrã culturalã, cãci el ne-a legat pentru 
veacuri întregi de cultura Orientului, formând un zid despãrþitor faþã 
de catolicismul vecinilor noºtri din vest ºi din nord”, remarca 
ilustrul om de litere Sextil Puºcariu în Istoria literaturii române – 
Epoca veche, (op. cit.  Editura Eminescu, Bucureºti, 1987, p. 20)

Ortodoxismul a fost cel care ne-a susþinut ºi ne-a conturat 
profilul spiritual, ne-a dat mereu forþa de a rezista tuturor nãvãlirilor 
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hoardelor de asupritori, tuturor împilãrilor ºi nenorocirilor care s-au abãtut de-a lungul veacurilor 
asupra poporului român. Fãrã sprijinul acestuia, „miracolul românesc” nu ar mai fi existat, ºi chiar noi 
ca popor, probabil, am fi dispãrut din istorie. Ortodoxismul nostru a fost cea mai puternicã pavãzã 
pentru conservarea limbii ºi naþionalitãþii noastre. 

Prima scriere în limba românã (recunoscutã oficial) este Scrisoarea boierului Neacºu din 
Câmpulung cãtre Hans Benkner, judele Braºovului, scrisã în anul 1521, prin care autorul scrisorii îl 
anunþa pe destinatar despre trecerea turcilor peste Dunãre. De abia la sfârºitul secolului XVI actele ºi 
scrisorile în limba românã încep sã fie tot mai multe. Din anul 1600 dateazã o scrisoare româneascã a 
mitropolitului Ioan de la Prislop ºi întâia poruncã în limba românã 
datã de Mihai Viteazul în calitate de domn al Ardealului. 

Tot acum apar primele tipãrituri în limba slavonã, executate 
de cãlugãrul Macarie: Liturghier (1508), Octoih (1510) ºi 
Evanghelier (1512). 

Diaconul Coresi a tipãrit ºi a tradus la Târgoviºte ºi Braºov, 
în perioada 1559 – 1581, un numãr de 25 de cãrþi, dintre care 9 în 
limba românã. De numele lui Coresi se leagã începuturile 
rãspândirii cãrþii româneºti tipãrite ºi, implicit, formarea ºi 
rãspândirea limbii române literare. Unele dintre cãrþile tipãrite de 
diaconul Coresi sunt adevãrate monumente de limbã literarã veche. 

Apariþia confesiunilor protestante, dupã anul 1519, care 
susþineau propagarea învãþãturii creºtine în limba fiecãrui popor, a 
dus la introducerea limbii române în bisericile ortodoxe. Aºa se 
face cã în 1544 a vãzut lumina tiparului, la Sibiu, prima carte în 
limba românã, Catehismul luteran.     

În a doua jumãtate a secolului XIX, scrierea cu litere 
slavone a început sã fie înlocuitã treptat cu scrierea latinã, deºi ambele scrieri s-au folosit într-o vreme 

în paralel, prin aºa - numitul alfabet de tranziþie. 

Pasionatã de lecturã ºi de carte, am strâns de-a lungul anilor un 
numãr mic de cãrþi vechi, nu neapãrat de o valoare deosebitã, dar 
care mã încântã cu aerul lor vetust, transportându-mã, atunci când 
le rãsfoiesc, în alt timp ºi alt veac. 

Prima dintre aceste cãrþi a aparþinut bunicului meu, Cleºiu 
Gherasim, fost cantor la Biserica Ortodoxã din Ribiþa. Probabil cã 
a moºtenit-o ºi el de la tatãl sãu, ºi el fost cantor ºi învãþãtor. Eu am 
descoperit-o în podul casei, printre teancuri de maculaturã. Este o 
carte bisericeascã tipãritã în secolul XIX cu litere chirilice. Din 
pãcate îi lipsesc copertele care ar fi putut sã ne furnizeze unele date 
despre locul ºi data tipãririi. Spre sfârºitul ei, cartea are un calendar 
intitulat De la facerea a toatã fãptura ºi dela Adam Omul cel întâiu 
zidit (Foto 1). Calendarul are mai multe coloane, primele fiind cu 
Anii de la Adam ºi Anii dela Hristos. Capitolul urmãtor se 
intituleazã Pascalia care sã vede dupã cuprinsul slovelor ºi dã 
probabil indicaþii despre calcularea datei Paºtelor. 
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Pe pagina care precede Cinstitul Paraclis, 
fiind vorba de Paraclisul Maicii Domnului, este 
reprodusã o imagine dupã o icoanã a Maicii 
Domnului cu pruncul Iisus. Sub ea apare 
urmãtoarea rugãciune: „Cazi, suflete al mieu, la 
Maica lui Dumnezeu, ºi te roagã cã aceasta este 
izvor plin de bunãtãþi, ºi milostivire, ºi grabnicã 
ajutãtoare celor ce aleargã la dânsa cu credinþã.” 
(Foto 2). Ultimele pagini lipsesc. Cartea are 
formatul 21/17 cm, cu coperþi groase, cartonate.

 O altã carte veche este Octoihul tipãrit la 
Sibiu, în anul 1897, cu litere chirilice. L-am 
recuperat din biserica prãbuºitã de la Tomnatecul 
de Jos. Din pãcate, este într-o stare proastã, fiind 
roasã parþial de ºoareci. Are dimensiunile de 

17/11 cm, coperþi de carton îmbrãcate în piele, cu un model în relief pe prima paginã, model care 
reprezintã imaginea rãstignirii lui Iisus. Valoroase la aceastã carte sunt însemnãrile în limba românã, 
cu litere latine, de pe paginile de început ºi sfârºit ale cãrþii. Aceste însemnãri se referã la Tipicul de 
sâmbãtã seara ºi Utrenia de duminicã. Respectivele însemnãri sunt valoroase deoarece se poate studia 
evoluþia limbii române la începutul secolului XX. De exemplu, la data respectivã se folosea încã forma 
„a dice” pentru verbul „a zice”. Pe filele din interior mai apar diverse însemnãri de mânã care ne 
desluºesc cine au fost de-a lungul timpului poseorii acestei cãrþi: Manaþe Ioan – Crâsnic (7 martie 
1932), Dumitru Vasile (4 XI 1943), Dumitraºcu Simon. Mai sunt ºi alte însemnãri, ca de exemplu: 
„Azi, 26 III 1944, a fost frig mare ºi zãpadã”. 

Cartea Munþii Apuseni – Cercetãri asupra stãrilor economice din Munþi Apuseni este scrisã de 
dr. Ion I. Ciomac ºi Valeriu Popa Neacºa (ingineri agronomi, inspectori generali la Cluj) (Foto 3). 
Cartea a fost tipãritã la Tipografia ziarului „Universul” din Bucureºti, în anul 1936, având o prefaþã 
scrisã de dr. Alexandru Vaida Voievod ºi un motto de George Coºbuc. A aparþinut bunicului meu, 
Cleºiu Gherasim ºi este, aºa cum o aratã ºi titlul, o sintezã a vieþii din Munþii Apuseni, la data 
respectivã. Astfel, gãsim date despre “Caracterele generale ale Munþilor Apuseni” din punct de vedere 
geografic, geologic, climatologic, al florei ºi faunei, precum ºi date despre populaþie, agriculturã, 
pãduri, reforma agrarã, industrie, minerit, viaþa 
cotidianã ºi ocupaþiile locuitorilor, precum ºi 
numeroase tabele cu numãrul de animale, pomi 
fructiferi, terenuri pe categorii de folosinþã, culturi 
etc. Un numãr mare de fotografii de bunã calitate, 
care prezintã aspecte din Munþii Apuseni, 
îmbogãþesc aceastã carte. 

Balade ºi idile de George Coºbuc este o 
carte apãrutã la Budapesta în anul 1913, în limba 
românã. Ea a aparþinut tatãlui meu, Cleºiu Aurel. 
Are dimensiuni de 22/15 cm, coperþi cartonate, 
îmbrãcate în pânzã maronie. Cartea cuprinde 
cunoscutele poezii ale poetului George Coºbuc, 
dar ºi unele mai puþin cunoscute: Armingenii, 
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Baladã albanezã, Puntea lui Rumi, Toþi sfinþii, Fresco 
– ritornele. 

Enciclopedia turisticã româneascã, vol. X, 
tipãritã în anul 1943 la „Cartea Româneascã”, 
Bucureºti, este o publicaþie anualã a „Turing - 
Clubului României” (Asociaþie de turism ºi pentru 
protecþia naturei)  (Foto  4-8).

 Volumul conþine articole scrise de Ion Codru 
Drãguºanu, Emanoil Bucuþa, Valeriu Puºcariu, 
Cornel Axente, Radu Þiþeica etc. Articolele poartã 
cititorul din Delta Dunãrii pânã pe cele mai înalte 
creste ale Munþilor Carpaþi. Sunt descrise astfel 
numeroase zone ale þãrii, descrierile fiind însoþite de 

fotografii care astãzi reprezintã adevãrate documente ale anilor respectivi. Ne încântã reportajele din 
Maramureº, Oaº, Bistriþa, Valea Jiului, Apuseni, Retezat, Bucegi, 
regiunea Bradului sau a Pãdurenilor, Bucovina, Muntele Mic, 
Stâna de Vale, Lipova, Bãiºoara, Valea Oltului, Fãgãraº ºi chiar 
Moldova de dincolo de Prut cu Tighina, Cheile Bâcului, balta 
Bulboaca. 

O carte interesantã este ºi cea intitulatã Târgul de fete depe 
Muntele Gãina, de Ion Blãgãilã, apãrutã la Arad în anul 1945. Are 
formatul mic ºi cuprinde 64 de pagini (câteva lipsesc). Cartea 
prezintã în câteva capitole (Istoricul târgului, Serbãri ciobãneºti, 
Relatãri interesante asupra târgului, Expoziþie de artã, Dragoste 
în cãsãtorie, Din evoluþia târgului, Ce aspect are târgul azi) date 
importante despre istoricul acestui târg, precum ºi tradiþii ºi 
obiceiuri legate de acesta. Cele câteva poze care prezintã aspecte 

din timpul târgului sunt de 
proastã calitate (Foto 9).

Mihai-Vodã Viteazul este o 
carte de format mic (14/9 cm) 
apãrutã la Bucureºti la Institutul 
de Arte Grafice în anul 1915. 
Autorul, Alexandru Lepãdatu, ne 
prezintã, de-a lungul celor 126 de pagini, personalitatea de excepþie 
a domnitorului, contextul istoric precum ºi evenimentele care au dus 
la înfãptuirea Marii Uniri din 1600, realizare de o mãreþie sublimã a 
legendarului domn român .

Acestea sunt cele câteva cãrþi pe care le-am salvat de la 
distrugere sigurã, culegându-le din maldãre de gunoaie. Cu 
siguranþã fiecare carte are o anumitã valoare, dar acest lucru îl pot 
stabili doar specialiºtii. 

Monica DUªAN
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Începutul anului a adus pe rafturile librãriilor o antologie 
din poezia româneascã de dragoste alcãtuitã de poetul Petru 
Romoºan ºi apãrutã la Editura Compania, din Bucureºti. 
Este, cu adevãrat, o apariþie-eveniment, care cu siguranþã va 
merge direct la inima cititorilor, a iubitorilor de poezie de 
dragoste, mult mai mulþi decît s-ar crede. Între atîtea cãrþi 
despre politicã, management, reþete de reuºitã în afaceri, în 
viaþã, în dragoste, între atîtea romane mai greu sau mai uºor 
lizibile, o culegere de poezii de dragoste aduce un aer 
proaspãt ºi ne trimite cu gîndul la perenitatea acestui 
sentiment care, cum splendid spunea Dante, pune în 
miºcare astrele. 
Parcã nicãieri altundeva etimologia cuvîntului antologie 

nu e mai bine pusã în luminã decît în cazul unei culegeri de 
poezii de dragoste, poezii care sînt, cu adevãrat, niºte flori 
alese (anthos, în limba greacã însemnînd floare, iar legein, a 
alege).
Volumul este un florilegiu ce cuprinde cele mai frumoase 

poezii româneºti de dragoste, eterne, nemuritoare, care îºi 
pãstreazã savoarea peste veacuri. Cãci ce altceva sînt 

poeziile Vãcãreºtilor, ale lui Costache Conachi, Barbu Paris Mumuleanu, Gheorghe Asachi, 
Anton Pann, C. A. Rosetti, dacã nu cioburi de strãvechi amfore de pe care se scuturã praful 
anilor ºi se dã la ivealã o poezie vie, proaspãtã, pe care cititorul o descoperã cu uimire ºi 
încîntare. S-a fãcut, prin urmare, o minuþioasã muncã de 
selecþie, de alegere atentã dintr-un domeniu îndeobºte 
foarte bine cunoscut. A selecta din poezia româneascã 
de dragoste nu e deloc un lucru uºor: pe cine sã incluzi, 
cui sã-i faci loc, pe cine sã laºi de-o parte sînt întrebãri la 
care antologatorul rãspunde dupã zile ºi luni de citire 
migãloasã ºi atentã a noianului de poezii ºtiute ºi 
neºtiute care „au cîntat iubirea”. 

Când un poet face aceastã selecþie, de bunã seamã 
pune ceva din harul care l-a stãpînit pe el însuºi atunci 
cînd îºi scria propriile poezii. Sau, aºa cum spunea 
poetul Petru Romoºan în volumul sãu de debut de acum 
30 de ani, Cum sã vorbesc despre tine, Frumuseþe,/Cînd 
mai am atîtea datorii lumeºti?/Poate oamenii aceºtia au 
atins în treacãt, necunoscuta þie, /Floare de Mãceº. 
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Poetul Petru Romoºan împreunã cu
 soþia sa, scriitoarea Adina Kenereº

Compania amorului 
sau romanul unui sentiment cardinal



Alcãtuirea unei antologii este o întreprindere delicatã care presupune o cumpãnire, 
mereu subiectivã, o citire ºi o recitire, iar ºi iar, a sute, a mii de versuri pentru a le selecta pe 
cele mai reprezentative. Cu alte cuvinte, a alege acele poezii care, ele singure, pot valida 
talentul ºi valoarea poetului antologat, asigurîndu-i un loc în literaturã. 

Dincolo de coperta acestei cãrþi, ilustratã sugestiv cu o delicatã acuarelã de Th. 
Pallady, ne întîmpinã poezii de dragoste care, toate, alcãtuiesc un adevãrat roman, un „roman 
al unui sentiment cardinal” cum îºi numeºte antologia, foarte inspirat, Petru Romoºan. ªi, 
într-adevãr, florilegiul de poezii se citeºte ca un roman, cu sufletul la gurã, pentru cã romanul 
este palpitant, nu poþi lãsa cartea din mînã pînã nu ajungi la ultima poezie. Personajul 
principal al romanului este iubirea, amorul, dragostea, pasiunea, aºa cum au fost ele nemurite 
în versuri, multe puse pe note, de la poeþii Vãcãreºti la cei contemporani nouã. E o carte 
deschisã, caleidoscopicã: de la o ediþie la alta unii poeþi intrã în pagini, alþii ies, dar marii 
poeþi români care au cîntat iubirea îºi vor afla locul întotdeauna în astfel de florilegii. ªi mai 
are un merit aceastã carte: încã de pe copertã, cuvîntul „amor” este scos din derizoriul în care 
l-a plasat Caragiale ºi îºi (re)dobîndeºte înþelesul de sentiment profund, trãit ºi cîntat 
întotdeauna ºi oriunde. Cu alte cuvinte, citind cuvântul „amor”, ne gîndim mai degrabã la S-a 
dus amorul al lui Eminescu ºi nicidecum la amorul Miþei Baston...

Cum s-a nãscut acest „roman”, cît de anevoios a fost drumul de la idee la strîngerea 
între copertele antologiei a celor mai frumoase flori de iubire înveºmîntate în limba românã 
ne spune însuºi autorul acestei excelente cãrþi într-un „argument” pe care vã invitãm sã-l 
citiþi:

D. T. 

 Rãspuns la o epistolã a doamnei Denisa Toma

Între 1971 (aveam 14 ani) ºi 1984 (adicã pînã la 27 de ani), am trãit numai prin ºi pentru 
poezie. Performanþa se obþine ºi în literaturã, ca în orice domeniu, printr-un exerciþiu neîntrerupt, 
obositor, alienant. Am tipãrit astfel trei volume de versuri (Ochii lui Homer, 1977; Comedia 
literaturii, 1980; Rosa Canina, 1982) din care cred cã, fãrã false modestii, destule poeme mai pot 
interesa ºi astãzi. Ruptura, dezastrul a devenit evident în 1984. Mai întîi am descoperit cã nu mi 
se mai permite sã tipãresc nimic. A venit destul de repede îndoiala asupra rostului de a continua un 
exerciþiu, un travaliu inutil. Trebuie sã fii nebun sau cel puþin maniac ca sã continui sã scrii ºtiind 
cu certitudine cã nu mai ai nici un spaþiu de manifestare, ºi deci nici un acces la un prezumtiv 
public.

V-am povestit toate acestea pentru a vã explica resortul profund care m-a condus la 
hotãrîrea de a întocmi antologii. Antologiile sînt continuarea unei cariere de poet care nu s-a 
încheiat sau s-a frînt înainte de vreme. Am trãit aproape o viaþã pînã am înþeles ce mi s-a 
întîmplat de fapt. ªi voi încerca sã vã explic ºi dumneavoastrã ceva mai jos. Anii trecînd, mi s-au 
tocit pînã la dispariþie ambiþiile de promovare personalã, autorlîcul s-a apropiat de cota zero. O 
poezie redescoperitã a lui Barbu Paris Mumuleanu sau Marcel Breslaºu, fost secretar de partid al 
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Uniunii Scriitorilor în anii '50 de altfel, îmi produce aceeaºi satisfacþie ca altãdatã scrierea unei 
poezii proprii. „Pe mãsurã ce le vãd, lucrurile-s ale mele.”

Am constatat în ultimii ani o reþinere crescîndã a publicului la literatura românã 
contemporanã. Cu unele notabile excepþii. Literatura românã de azi este perceputã în bloc de 
publicul mare ca fiind comunistã, neocomunistã, postcomunistã, ºi deci stigmatizatã fãrã prea 
multe nuanþe. Am încercat sã aflu mai mult, sã înþeleg acest refuz aproape generalizat.

Cum am o mare stimã pentru bibliotecarii cu care am sentimentul cã împãrtãºesc aceeaºi 
meserie, aº dori sã le dezvãlui lor în premierã o remarcã cel puþin surprinzãtoare. Mulþi dintre cei 
care lucreazã azi în biblioteci au trãit sumbrii ani '80 ºi pot reconstitui cu uºurinþã epoca. Iatã ce 
am putut auzi destul de recent direct de la oamenii de decizie ai aparatului represiv de altãdatã: 
„Dar dumneavoastrã aveþi nevoie de documente de la CNSAS pentru a înþelege ce s-a întîmplat 
dupã 1983 cu tipãrirea cãrþilor? Deºi cenzura fusese abolitã, nu mai trecea prin filtrele aparatelor 
(la plural) de propagandã nici pasãrea cerului. Succesul anumitor cãrþi ºi anumitor autori de dupã 
1983 a fost sub controlul strict al Departamentului Securitãþii Statului pînã la cel mai înalt nivel 
ºi al lui Nicolae Ceauºescu personal. Campaniile de susþinere, succesele strãlucite, temele de 
discuþie au fost toate sub un control foarte sever. ªi vã mai atrag atenþia, dumneavoastrã, care aþi 
trãit acei ani, cã oamenii lansaþi atunci sînt foarte activi astãzi, sînt anticomuniºtii de astãzi, cu 
ei se face democraþia nouã.” E inutil sã dau nume: cîþiva poeþi, cîþiva eseiºti, cîþiva jurnaliºti 
foarte activi astãzi ºi-au fãcut într-adevãr platforma publicã în anii tîrzii ai comunismului, ani 
crunþi, despre care încã pot depune mãrturie milioane de români. Fãrã probe parþiale sau trucate, 
oferite de instituþii create peste noapte. Desigur, cu informaþiile pe care le avem astãzi, trecutul 
recent ne apare uneori în lumini halucinante. Nu mai putem accepta de-a gata tot ce ni se livreazã. 
Iar spiritul critic renaºte cu o extraordinarã forþã, fapt cu totul îmbucurãtor pentru sãnãtatea 
corpului social. Eu însumi îmi revãd opþiunile sub presiunea neîncetatã a schimbãrilor. E ºi acesta 
un motiv pentru care interesul meu de antologator se îndreaptã din ce în ce mai apãsat spre secolul 
XIX. ªi-apoi nu a fost secolul XX un secol al rãzboaielor mondiale, al extremismelor, al 
totalitarismelor de care poate ar fi bine sã ne îndepãrtãm?

Revenind la povestea cãrþilor, dacã veþi vizita anticariatele din toatã þara, în rafturile 
dedicate poeziei veþi gãsi aceiaºi patru-cinci autori, tipãriþi ºi retipãriþi în ultimii 25 de ani în 
tiraje suficiente pentru încã un secol. În acelaºi timp, lipsesc destui autori care poate sînt necesari 
ºi care nu sînt reeditaþi de atîta amar de vreme. Curiozitatea mea - ºi am sentimentul cã ºi a 
publicului - se îndreaptã cãtre autorii secolului XIX, cu care acest nou început de veac pare sã 
consune. Poate pentru cã acum, în fine, dupã mulþi ani de duplicitate, ºi deci de falsã folosire a 
limbajului, românii, eliberaþi la minte dupã 1989, descoperã cã s-a vorbit ºi s-a scris cîndva aici cu 
naturaleþe, cu forþã, punînd punctele pe „i”. Iar tema amorului - mai sînt ºi altele – poate sã ne 
ajute sã ieºim, fie ºi temporar, din marasmul politic cotidian. De altfel, viaþa din România ultimei 
jumãtãþi de secol s-a refugiat în spaþiul privat - în cel public n-a mai rãmas mare lucru de trãit în 
chip autentic. ªi e de sperat ca spaþiul public sã se reinventeze încet-încet pornind de la modelul 
comunicãrii mult mai deschise din spaþiul privat.

Petru ROMOªAN
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Chiar ºi pentru faptul cã a debutat la 84 de ani, Nina Berberova 
meritã întreaga admiraþie a iubitorilor de literaturã. Cînd, în anul 
1985, la editura parizianã Actes i-a apãrut romanul 
L'Accompagnatrice, lumea literarã a avut de îndatã revelaþia cã, aºa 
cum spunea Bedros Horasangian, „o mare prozatoare rusã ieþitã 
din mantaua marilor scriitori ruþi, de la Turgheniev ºi Cehov ºi pînã 
la prestigioþii ei contemporani, se deschidea lumii moderne”. Au 
urmat la scurtã vreme, într-o veritabilã avalanºã, Le Laquais et la 
putain (1986), Tchaikovski (1987), Le Roseau révolté (1988), La 
Résurrection de Mozart (1989), Le Mal noir (1989), Borodine 
(1989), L'Affaire Kravtchenko (1990), Les Francs-Maçons russes 
du XXe siècle (1990). Cãrþi gîndite ºi aflate în stare latentã de-a 
lungul a cîtorva decenii. Uimitoare gestaþie, mai ales cã viaþa 
scriitoarei nu a fost nici pe departe una uºoarã. Iar cum a fost, ne-o 
spune ea însãºi în cartea de amintiri apãrutã în 1991 la Paris sub 

titlul C'est moi qui souligne, tradusã în româneºte Sublinierea îmi aparþine ºi apãrutã, în anul 2006, la 
Editura Univers. Cartea a primit în anul 1990 în capitala Franþei Premiul Gutenberg pentru cel mai bun 
document al anului 1989. Este romanul unei scriitoare care, dupã cum chiar ea spune, a fost 
„preocupatã toatã viaþa de timp, care nu poate fi nici cumpãrat, nici sustras, nici falsificat”, care a 
încercat sã se înþeleagã pe sine, înþelegîndu-i pe cei cu care a avut norocul sau neºansa de a se întîlni de-
a lungul unei vieþi. 

Existã o veche, foarte îndrãgitã melodie ruseascã numitã „Zvon de searã” în care o tulburãtoare 
voce de bas evocã anii tinereþii, iubirile trãite, casa pãrinteascã, fericirea trecutã. Cartea Ninei 
Berberova se citeºte avînd în auz reverberaþiile acestei melodii. ªi, de aceea, îi putem urmãri întreaga 
viaþã, tribulaþiile ei, parcurgînd paginile acestor amintiri ca ºi cum am citi partitura unor vechi cîntece 
ruseºti despre Volga, despre stepã, despre mesteceni, despre o troicã, despre ceaiul ce abureºte în 
samovare argintii.  

Nãscutã în Petersburgul imperial, la 8 august 1901, dintr-un tatã de origine armeanã ºi o mamã 
rusoaicã provenind din marea burghezie, Berberova a purtat toatã viaþa semnele acestor duble 
rãdãcini: „La naºtere am primit, ca un dar al destinului, privilegiul de a avea douã origini, una nordicã 
ºi rusã, alta meridionalã ºi armeanã. Aceste aspecte opuse ale personalitãþii mele au încetat, puþin câte 
puþin, sã fie o sursã de conflicte ºi au ajuns sã se contopeascã într-un tot armonios.”

 Are de timpuriu preocupãri literare ºi, fãrã îndoialã, întîlnirea cu poeþii Aleksandr Blok ºi Anna 
Ahmatova a înrîurit drumul artistic al tinerei de nici 15 ani. Dupã absolvirea Universitãþii din Rostov 
revine în oraºul natal, devenit Petrograd, dupã ce în octombrie 1917 „gãzduise” Revoluþia, cu tot 
cortegiul ei de urmãri. O revoluþie despre care va afla abia dupã 40 de ani cã fusese „înfãptuitã” cu 
sprijin financiar primit din Germania. ªi constatã cu amãrãciune cã revoluþia nu era inevitabilã pentru 
cã „secolul XX ne-a arãtat cã existau ºi alte cãi posibile pentru a învinge sãrãcia ºi inegalitãþile. S-ar fi 
putut evita astfel colectivizarea forþatã, un rãzboi cu o armatã lipsitã de conducãtorii ei, precum ºi 
nimicirea mediului cultural care nici în douã sute de ani nu va putea fi reconstituit”.
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Muzica unei vie]i
(Nina Berberova: Sublinierea ^mi apar]ine)



 Îºi face numeroºi prieteni în mediul cultural post-revoluþionar, în cercurile literare 
petersburgheze, un mediu ce percepea ca un seismograf tulburãrile ºi rãsturnãrile de echilibru ce au 
urmat dramaticei schimbãri de sistem operate de revoluþia lui Lenin. Va alege calea exilului împreunã 
cu poetul Vladislav Hodasievici, pe care îl cunoscuse în anul 1921 ºi de care se va ataºa afectiv ºi 
spiritual, fãrã ca între ei sã existe ceea ce se numeºte o mare iubire, cel puþin nu din partea ei. Vor pãrãsi 
împreunã Rusia într-o zi de mai a anului 1922, gest determinat de apariþia la orizont a ceea ce peste un 
deceniu va primi denumirea oficialã de realism socialist. Vor sta o perioadã la Berlin, oraº în care se 
gãseau deja numeroºi emigranþi ruºi ce se întâlneau la Cafeneaua Landgraf, unii dintre aceºtia, cum au 
fost Andrei Belîi ºi Boris Pasternak, se vor întoarce în Rusia devenitã U.R.S.S. ºi vor simþi pe propria 
lor piele „binefacerile” comunismului sovietic. Dupã un scurt „ocol” la reºedinþa lui Gorki de la 
Sorrento ºi prin Praga, cei doi se stabilesc la Paris, secvenþa parizianã din viaþa Ninei Berberova 
întinzîndu-se pe o duratã de aproape 25 de ani. În Parisul acelor timpuri, emigraþia rusã, intelighenþia 
refugiatã din calea tãvãlugului „Marelui Octombrie” încerca sã se afirme în peisajul literar francez, 
cãuta sã fie o voce distinctã în ceea ce s-a numit les années folles. Nina Berberova frecventeazã cercuri 
în care îi întîlneºte pe Pasternak, Ivan Bunin, Marina Þvetaeva, Viktor ªklovski, Merejkovski, Zinaida 
Hippius. Scrie, publicã articole, face cronicã literarã, ca sã-ºi poatã cîºtiga existenþa presteazã diverse 
alte munci, de la croitorie la înºiratul mãrgelelor. Anii ocupaþiei naziste îi petrece la Longchêne, lîngã 
Paris, fiind mereu atentã la mersul rãzboiului ºi la situaþia militarã din þara ei, devenitã U.R.S.S. În 
capitala Franþei poeta a trãit „în mijlocul a douãzeci de persoane legate între ele prin afecþiunea lor 
pentru poezia rusã, pentru cuvintele, muzica, ideile, ritmurile ei”,  de care nu s-a despãrþit niciodatã. ªi 
tot ea mãrturiseºte: „Formam parcã o orchestrã, în care unii dintre noi, printre ei ºi eu, dovedeam un 
puternic spirit de echipã; unindu-ne, aceasta ne separa totodatã de celelalte grupuri din diaspora rusã. 
Acum nu mai rãmînea aproape nimeni, în faþa mea se întindea pustiul pe plan individual ºi social”. ªi 
din faþa acestui pustiu se va refugia, cu atît mai mult cu cît intelectualii francezi o dezamãgesc prin 
simpatiile neescamotate manifestate faþã de Stalin ºi regimul sãu, prin ambiguitãþile de care dãdeau 
dovadã scriitori ca Sartre, Camus, Aragon, Eluard.  De aceea, sfertul de secol parizian se va termina în 
anul 1950 cînd Nina Berberova pleacã în Statele Unite. Aici, într-un anume fel, va lua viaþa de la capãt 
ºi îºi va putea valorifica imensa experienþã literarã acumulatã, deºi în stare latentã, ºi va preda 
literatura rusã studenþilor de la Universitatea Yale din Princeton.    

Cum este Nina Berberova? Între copertele acestei fascinante autobiografii descoperim o 
femeie plãmãditã dintr-un amestec special de duioºie ºi forþã, de gingãºie ºi tenacitate, cu o 
impresionantã putere de a se lua la trîntã cu viaþa, ca un adevãrat leu ce era, potrivit zodiei. Scriitoarea 
trãieºte din plin zbuciumatul secol XX care o marcheazã puternic, dupã cum singurã mãrturiseºte. 
„Nefericirea acestui secol mi-a fost de folos: revoluþia m-a eliberat, exilul m-a fortificat, rãzboiul m-a 
aruncat într-o altã lume” – este o confesiune ce cuprinde în sine o experienþã copleºitoare. 

„Las altora grija sã mã respecte ºi sã mã onoreze, dar ºtiu foarte bine cã, atîta timp cît existã în 
mine o cît de micã pãrticicã din absurdul universal, nu-mi pot ridica singurã un monument”, depune 
mãrturie Nina Berberova în finalul memoriilor sale. Monumentul i-l ridicã însã cititorii care recunosc 
în cãrþile ei o literaturã ce vine în continuarea marii proze ruseºti, care o aºeazã pe scriitoarea ce debuta 
la 84 de ani pe un binemeritat soclu alãturi de Tolstoi, Turgheniev, Pasternak sau Bulgakov. Îi citim 
cãrþile ºi auzim zvon de coruri ridicîndu-se spre tãria cerului, în nesfîrºite pãduri de mesteceni, în aerul 
înmiresmat al stepei ce se pierde la orizont în amurguri sîngerii. 
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Colecþia „Documente, istorie, mãrturii”, coordonatã de prof. univ. dr. 
Nicolae Bocºan, încadreazã ºi lucrarea Învãþãmântul românesc din sud-vestul 
Transilvaniei (1848-1883), ce cuprinde corpusul tezei de doctorat a prof. 
Ioachim Lazãr, care a apãrut la Editura Argonaut, din Cluj-Napoca, în anul 
2002. Doctor în istorie, Ioachim Lazãr a mai elaborat lucrãrile, Viaþa ºi 
activitatea lui Beniamin Densuºianu, În Europa, la Brãniºca – file de cronicã, 
Vãliºoara – studiu monografic ºi Monografia comunei Baru. 

Cartea Învãþãmântul românesc din sud-vestul Transilvaniei (1848-1883) 
se înscrie în rândul lucrãrilor de referinþã cuprinse în Bibliografia Istoricã a 
României cu trimitere specialã la istoria învãþãmântului românesc din 
Transilvania, îndeosebi al celui hunedorean, autorul bazându-se pe surse 
documentare inedite descoperite în urma cercetãrilor arhivistice. Opera 
autorului este structuratã astfel: introducere, cinci capitole, încheiere, rezumat 
ºi bibliografie.

Capitolul I: Istoriografia ºcolilor din sud-vestul Transilvaniei prezintã lucrãri, studii monografice 
despre activitatea instituþiilor ºcolare româneºti din zona geograficã respectivã. Primele douã studii sunt 
dedicate pedagogilor români Ioan Pop Reteganul ºi Vasile Petri. În continuare, se face referire la lucrãri de 
sintezã privind istoria Transilvaniei precum Pãrþi alese din istoria Transilvaniei, a lui George Bariþiu ºi 
Despre istoria literaturii didactice româneºti, de .

În redactarea lucrãrii s-au avut în vedere autorii consacraþi din domeniul învãþãmântului. Astfel, un 
rol esenþial îl înregistreazã apariþia lucrãrilor: Nicolae Albu, Istoria învãþãmântului românesc din 
Transilvania pânã la 1800,  Ileana Bozac, Pompiliu Teodor, Învãþãmântul românesc din Transilvania, în 
secolul al XVIII-lea ºi începutul secolului al XIX-lea, Lucia Protopopescu, Contribuþie la istoria 
învãþãmântului din Transilvania 1774-1805, Simion Retegan, Lupta burgheziei române din Transilvania 
pentru înfiinþarea unei facultãþi juridice româneºti (1848-1883),  precum ºi Istoria învãþãmântului din 
România a academicianului ªtefan Pascu.

Autorul aminteºte în introducere unele studii referitoare la ºcolile româneºti din sud-vestul 
Transilvaniei din secolul al XVIII-lea ºi prima jumãtate a secolului al XIX-lea. Este prezentat ºi un studiu 
statistic al ºcolilor din Transilvania, publicat în 1968 de ªerban Polverejan, bazat pe documente inedite ºi în 
care se gãsesc numeroase date referitoare la ºcolile confesionale ortodoxe ºi greco-catolice din sud-vestul 
Transilvaniei. Un grup mai numeros de autori publicã o broºurã referitoare la cultura ºi învãþãmântul 
hunedorean. Un alt studiu amintit este cel privind cunoaºterea legislaþiei ºcolare din Transilvania în anii 
neoabsolutismului habsburgic, publicat de cãtre Teodor Pavel. 

Istoricul Ioachim Lazãr aduce la luminã informaþii despre ctitorii de ºcoalã româneascã din secolul 
al XIX-lea, despre ºcolile din Þara Haþegului, unele încercãri de reformare ale învãþãmântului românesc, 
promovarea învãþãmântului românesc din Transilvania de cãtre Societatea ASTRA, prezintã cãrþi didactice 
româneºti din secolul al XIX-lea.               

În capitolul al doilea, intitulat Politica ºcolarã a Curþii din Viena ºi a guvernelor maghiare în perioada 
1848-1883, sunt amintite acþiunile întreprinse de delegaþiile românilor ardeleni ce revendicau la Viena 

Onisifor Ghibu
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înfiinþarea de ºcoli de toate gradele, finanþate de cãtre stat, fondarea unei Academii române de drept cãreia 
Avram Iancu îi donase, prin testament, întregul avut. Revendicãrile de ordin ºcolar îºi gãsesc loc în toate petiþiile 
revoluþionare ºi apoi în memoriile înaintate Curþii din Viena, cerându-se generalizarea învãþãmântului primar 
românesc în toate aºezãrile locuite de români, înfiinþarea de ºcoli medii ºi tehnice în toate oraºele, precum ºi a 
unei universitãþi cu sediul la Blaj. De asemenea, elita intelectualã româneascã a desfãºurat o activitate susþinutã 
pentru sporirea numãrului ºcolilor, pentru ridicarea lor din punct de vedere material ºi pedagogic. 

Învãþãmântul românesc din sud-vestul Transilvaniei în perioada 1848-1883 este un alt capitol din 
carte care prezintã situaþia învãþãmântului din aceastã perioadã. Întâlnim aici informaþii despre 
învãþãmântul naþional în concepþia generaþiei paºoptiste, ºcoala confesionalã din sud-vestul Transilvaniei 
dupã Revoluþia de la 1848, ºcoala confesionalã ortodoxã între anii 1848 ºi1860, ºcolile confesionale greco-
catolice (1848-1860), învãþãmântul confesional între anii 1860 ºi 1868, ºcoala confesionalã ortodoxã 
(1860-1868), învãþãmântul confesional greco-catolic (1860-1868), învãþãmântul confesional românesc 
între 1868 ºi 1883, ºcolile de regiune grãnicereascã (1851-1883), învãþãmântul profesional, ºcoala de 
meserii de la Orãºtie (1874).

Capitolul Învãþãmântul pedagogic, gimnazial ºi liceal în perioada 1853-1883 trateazã situaþia 
ºcolilor româneºti. Aici gãsim date despre primul institut pedagogic ºi anume Preparandia de la Haþeg 
(1854-1857), Preparandia de stat din Deva - secþia românã, Gimnaziul Român Ortodox din Brad (1869), 
Colegiul Reformat „Kun” din Orãºtie, Liceul Real Maghiar de stat din Deva (1871). 

Acþiuni pentru emanciparea ºi apãrarea învãþãmântului românesc este titlul celui de-al cincilea 
capitol al tezei de doctorat în care sunt prezentate acþiunile întreprinse de elita politicã româneascã din 
Transilvania, constând în principal în revendicãrile de ordin ºcolar înscrise în toate memoriile adresate 
Curþii din Viena, prin care se solicita generalizarea învãþãmântului în limba românã în toate comunitãþile 
locuite de români.                

Primii paºi în emanciparea învãþãmântului românesc au constat în înfiinþarea tipografiilor de la 
Sibiu ºi Braºov, care puneau capãt monopolului tipografic. De asemenea, în aceeaºi perioadã, se tipãreau 
manualele ºcolare pentru ºcolile greco-catolice în tipografia Blajului. Perioada 1848-1883 a reprezentat o 
perioadã de incontestabile realizãri în domeniul învãþãmântului ºi culturii din sud-vestul Transilvaniei.

În privinþa structurii capitolelor se poate remarca faptul cã acestea nu ocupã un spaþiu identic, adicã 
nu au aceeaºi întindere. Este posibil ca intenþionat autorul sã fi acordat atenþie mai mare unor anumite 
capitole, pentru a sublinia importanþa conþinutului capitolului respectiv sau lipsa de surse documentare a 
generat capitole mai scurte. Cartea face referiri la cadrul istoric din perioada studiatã, la ºcoalã ca instituþie 
de învãþãmânt, dar ºi la cãrþile ºcolare. De asemenea, aceasta aduce în prim plan învãþãmântul din ºcolile 
orãºeneºti, dar ºi din mediul rural.   

Lucrarea Învãþãmântul românesc din sud-vestul Transilvaniei (1848-1883) aduce o binevenitã 
contribuþie la studierea situaþiei învãþãmântului în acest areal care a jucat un rol atât de important în istoria 
naþionalã. Atât prezentarea graficã a cãrþii, de înaltã þinutã, cât ºi tabelele sinoptice, ridicã valoarea ºi 
prestanþa acestei cãrþi. La finalul lucrãrii se gãseºte un rezumat în limba francezã precum ºi o amplã 
bibliografie ce vãdeºte efortul documentar cu totul remarcabil pe care l-a depus autorul pentru elaborarea 
unei cãrþi de o asemenea anvergurã. Au fost studiate sute de documente aflate în arhive ºi biblioteci, s-au 
consultat periodice, corpusuri de documente, colecþii de legi, lucrãri cu caracter general (cãrþi, studii, 
articole), dar ºi lucrãri de specialitate din domeniul învãþãmântului. 

Studiul profesorului hunedorean Ioachim Lazãr este o lecturã utilã ºi necesarã pentru oricine 
doreºte sã cunoascã mai bine istoria Transilvaniei ºi întregeºte fericit peisajul lucrãrilor de istoria culturii ºi 
civilizaþei din spaþiul transilvan.

 Ciprian Dacian DRÃGAN
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Teluric@ 
Dacã aº fi posesorul 

Sandalelor lui Empedocle – 

Cele aruncate afarã

din craterul Etnei

în anul 430 î. Hr.- 

le-aº vinde la licitaþie, 

ca sã fac rost de bani

ºi sã înfrunt sãrbãtorile

cu o ciorbã de burtã, 

un blid de linte

ºi un cartof  roºu de mânie, 

fiindcã a fost þinut 

prea mult în frig...

Florian BRÃDEANU

Nu dispera! 
Când te rogi pe lungimea

de undã a întrebãrii:

„Eli, Eli, lama sabahtani!”, 

iar Dumnezeu nu-þi rãspune

imediat, nu dispera!

În momentele acelea, sigur, 

Dumnezeu a lãsat

toate lucrurile la o parte, 

pentru a se desfãta

ascultându-ºi fãpturile dragi

cum încarcã dialogul

Atelier de creatie,

Vox Libri, Nr. 1 (7), Primãvara 2007

cu idei, concepþii ºi cugetãri

împãrãteºti – 

Emil de pe culmile disperãrii, 

iar Petre din triunghiul 

bucuriilor ºi al fericirii depline. 

Ai rãbdare, nu dispera, insistã!  

Florian BRÃDEANU  

Iubiri r@t@cite
Sunt iubiri care dureazã o viaþã,

Sunt iubiri care dureazã o zi;

Sunt iubiri care ard cu patimã-n noapte,

Sunt iubiri ridicate din cântec ºi ºoapte

Sunt inimi care înving depãrtarea,
Care strãbat în cãutare muntele, marea.

Doar noi rãmânem douã gânduri rãtãcite:

Poezii
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Atelier de creatie,

Tu – noapte, eu – zi ... iubiri diferite

Sunt iubiri înãlþate pe creste de munte,

Sunt iubiri nãscute la apusuri trecute,
Sunt inimi în lume sfãrâmate de-un gând,

Sunt inimi în noapte care sperã visând.

ªi rãmân iubiri ce dureazã o viaþã
ªi mai sunt iubiri ce dureazã o zi;
Doar noi, rãtãcind, nu ne vom iubi

Niciodatã în viaþã, nici mãcar pentru-o zi.

Ramona TOMA

Zbor t@cut
În ochii tãi cãprui, pãdurea ascunde tãcutã

Mistere cu gust amãrui, poveste de varã trecutã.

E toamna stãpânã la tine-n priviri,

În ochii-þi pierduþi printre ºoapte.
E toamna cu frunze ºi amintiri,
E toamnã ºi este doar noapte.

Pãdurea se pierde adâncã ºi calmã,

Fãrã rãscruci ºi fãrã cãrãri;
Iar buzele mele te cheamã
Sã renaºti din acel nicãieri.

Vino acum alãturi de mine
Sã ºtergem cu vorbe lacrimi ce dor,

Ca mereu, în ziua de mâine

Zborul de aripi sã ne fie uºor.

O clipã însenineazã-þi privirea
ªi aratã-mi calea spre inima ta,

Sã ne gãsim amândoi, prin pãdurea

Din primãvara aceasta, a mea.

Ramona TOMA

S@ d@m de }tire...
E carul mic în colþ de cer

Sã mã iubeºti atât mai sper...

Ca-n serile ce vor veni

Tot eu sã-þi fiu, tot tu sã-mi fii.

Rãmâi rebel în amintire

Din când în când sã-mi dai de ºtire

Cum îþi e calea, cum þi-e vrerea

Din când în când sã-mi iei durerea.

Sã nu mã uiþi pe-un colþ de cer

În nopþi de varã care pier;

Sã mã pãstrezi în suflet cald,

Din când în când sã-mi fii catarg.

E neagrã noaptea ºi mã cheamã

Sã-mi iau pe umeri groasã hainã,

Cã-n serile ce vor veni

Eu n-am sã fiu, tu n-ai sã fii.

Ramona TOMA
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Sângele lui Isus
- Bunuþu' meu, de ce, de Paºte,

Ieri, nepoþelu m-a-ntrebat,                           

Ciocnim cu ouã înroºite                              

Zicând „Hristos a înviat!”? 

- Copilul meu, Isus cel Sfânt,                         

Nãscutul Maicii Preacurate,                          

A fost trimis pe-acest pãmânt                       

Sã ºteargã-a lumii vechi pãcate.                   

Pe când fiul lui Dumnezeu                           

Ca Fiu al Omului trãia                                 

Împãrtãºind din Duhul Sãu                          

ªi arãtându-ºi Slava Sa,                               

Preoþii mari l-au pizmuit                                            

ªi-apoi, trãdat de al sãu frate, 

În temniþã l-au azvârlit

ªi-au judecat cu nedreptate. 

ªtiindu-ºi fiul judecat,

Maria, mamã iubitoare, 

C-un coº de hranã a plecat

Pentru Isus la închisoare.

Acolo nu l-a mai gãsit

ªi nu ºtia-ncotro s-apuce

Cãci pe Isus l-au chinuit 

ªi-n cuie l-au bãtut pe cruce.

În lacrimi Maica Sfântã-a stat

La ale Fiului picioare

ªi, din greºealã, a lãsat

Sub cruce, coºul cu mâncare. 

ªi-a sângerat Isus cel blând

În stropi ca boabele de rouã, 

Iar al lui sânge, ºiroind, 

A înroºit câteva ouã.            

ªi-aºa, sub cruce, cum erau 

Cu sânge ouãle-nroºite  

Luminã sfântã revãrsau

Pe sufletele chinuite. 

ªi toþi cei care le-au atins

Cu degete tremurãtoare

Cu pace sufletul ºi-au nins

ªi-au cãpãtat credinþã tare.

De-atunci, de ziua Învierii

Oamenii ouã înroºesc

Cu bucuria primãverii

Pentru tot neamul creºtinesc

                                       Ioan URDÃ



79Vox Libri, Nr. 1 (7), Primãvara 2007

Atelier de creatie,

Puterea cuvântului
Atât de mare putere are Cuvântul

Încât Dumnezeu a zis:

ªi prin El a fãcut, 

A fãcut un cer ºi-un pãmânt,

Un om în douã jumãtãþi

Reprezentând un întreg.

Acelaºi Cuvânt ni L-a dat

Sã-l mâncãm ºi noi,

Sã devenim puternici asemeni Lui. 

Uite! Printr-un Da, putem 

Sã unim pãmântul de Cer

ªi Cerul de Pãmânt, 

Pânã când cele douã materii 

Îºi dau mâna

ªi se îmbrãþiºeazã ºi se cuprind

Fãrã ca în cuprinderea lor 

Sã ne simþim strâmtoraþi, 

Sau împuþinaþi. 

Atât de mare putere ne-a dat Dumnezeu

Sã ne iubim. 

Cu iubire care nu presupune atingere.

Sã iubim aºa pur ºi simplu, 

Atât de simplu încât sã fie, 

Sã nu spui imposibil numai 

Dacã vezi, numai dacã auzi, 

Numai dacã simþi, 

Sã iubeºti doar aºa, 

Fãrã sã ºtii ceva...

Sã iubeºti acea leoaicã

Ce ucide o cãprioarã, 

Pentru a-ºi hrãni puiul, 

Sã iubeºti acel ºoim, 

Care scurteazã zborul porumbelului, 

Sã iubeºti acel munte care 

Nu suportã pe creasta lui

Picior de om, ci numai zãpadã, 

Sã iubeºti noaptea chiar dacã

Nu e luminatã de lunã ºi de stele, 

Sã iubeºti marea care îºi ridicã

Chiar mai mult valurile ei, 

cu toþi chiþii înfometaþi, 

Sau norii care acoperã soarele 

ªi aruncã fulgere ºi trãsnete pe pãmânt, 

Sã-i iubeºti pe acei asemeni þie

Fãrã sã te asemeni lor

Care n-au putere sã surâdã,

Care nu þi-au fãcut bine, 

Care þi-au fãcut tot rãu, 

Sã iubeºti pânã când iubirea ta 

Poate transforma un leu, 

un munte, o furtunã, un întuneric, 

un om.   

Constantin VOIVOZEANU
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