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Editorial
Mã întorc cu gîndul în urmã cu doi ani... Colectivul de redacþie al
revistei VOX LIBRI pregãtea primul numãr al acesteia. Primii paºi într-o
încercare cãreia, pe atunci, nu puteam sã-i prevedem succesul. Temeri,
emoþii....

În tot acest timp echipa noastrã a cunoscut tot ceea ce þine de viaþa unei
reviste: prietenii þesute cu fiecare numãr, conflicte mai de grabã pe probleme
afective decît intelectuale. Era inevitabil, deoarece o revistã nu este doar o
culegere de texte, ci un loc de confruntãri, de schimburi de idei, un spaþiu de
creaþie colectivã. Lucru rar ºi de mare preþ.

Revista este ca un ºantier: dacã este bine realizatã, poþi sã revii la ceea
ce ai scris, poþi sã dezbaþi o anume temã cu interlocutori diferiþi.

Revista are o logicã proprie ºi, economic vorbind, este un produs
fiabil, fragil, necesitînd un tratament particular potrivit cu specificul sãu.

Activitatea necesarã realizãrii unei reviste diferã cu totul faþã de ceea
ce se întîmplã într-o editurã sau o redacþie de ziar.

Echipa de redactare a revistei nu a fost schimbatã tocmai pentru a-i
menþine „sufletul”, stilul ºi dinamica. Rezultatele muncii sale nu s-au vãzut
imediat.

A fost un pariu cu timpul! Un pariu cîºtigat? Da, de vreme ce, în acest
an, revista VOX LIBRI a primit premiul Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor
ºi Bibliotecilor Publice din România pentru cea mai bunã revistã a anului.
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Dialogul ideilor

Poezia: o a treia cale
Aºa cum m-am angajat... revin asupra
acestui subiect al poeziei. Dar de data aceasta,
pentru a vã vorbi despre teme.
Sã ne reamintim cã poezia este arta de a
evoca ºi de a sugera senzaþii, impresii ºi emoþii
prin sonoritãþi ritm, armonie, cuvinte ºi
imagini. Dacã ne mãrginim doar la atît, totul
poate fi poezie, chiar ºi odele pentru colegul
care tocmai s-a pensionat, în mãsura în care am
împãrþit cu acesta o perioadã din viaþã,
aventuri, bucurii, necazuri... Chiar versurile
dedicate iubitei care au valoare doar prin faptul
cã sînt spuse ºi înþelese prin filtrul iubirii. Chiar
strofele naive dedicate bunicii ºi care exaltã
admiraþia indulgentã a acesteia faþã de copil...
Însã poetul nu este un versificator
oarecare. El scrie pentru a fi auzit sau citit de o
mulþime de cititori necunoscuþi. ªi tocmai pe
aceºti necunoscuþi trebuie sã-i seducã. Oda
dedicatã pensionarului nu va spune nimic celor
care nu-l cunosc. Se înþelege cã poetul trebuie, pentru a relua formula lui Pierre
Emmanuel, sã creeze „o iluminare spontanã” pentru cititorul sau ascultãtorul sãu.
Din acel moment, problema temelor, a subiectelor alese de cãtre poet, capãtã o
importanþã capitalã, ºi ceea ce doreºte sã punã în versuri trebuie sã fie gîndit cu
minuþiozitate. În afarã de temele despre care vorbeam la început - teme ce se
raporteazã la cei apropiaþi ºi pe care le-aº califica drept intime -, putem, în mod
grosso modo, sã reþinem cîteva mari categorii: teatrul, istoria, descrierile, natura,
sentimentele, revolta...
Sã dãm la o parte teatrul ºi istoria, care îi supãrã pe poeþii de astãzi. Celelalte
categorii, oricît de clasice ar fi, ne par mult prea riscante pentru începãtori. Atîþia
poeþi le-au tratat, începînd cu Clément Marot, cu Pleiada – ºi cu cît talent! – încît a
inova în acest domeniu este un pariu pierdut.Se cade, inevitabil,.... în cliºeu, în
banalitate. Citind aceste poeme, avem impresia cã le-am citit deja… Sigur, mai
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putem încerca. Dar trebuie sã fii un mare, un imens
poet, pentru a emoþiona cititorul în felul acesta,
pentru a-l frapa. Se poate totuºi! Iatã aceste cîteva
versuri dintr-un poem de Henriette Olivier – pictor
talentat de altfel – care,în poezia Pe malul lacului,
descrie ceea ce vede, ceea ce aude :
Nul autre brui
Que le plain-chant du vent dans les roseaux,
Le froissement soyeux des libellules grises,
Le friselis de l'eau...
Puterea sugestivã a artistei vine din
originalitatea cuvintelor (le plain-chant, le
froissement soyeux, le friselis de l'eau), din
muzicalitatea textului. Iluminarea spontanã.
Aºadar, pentru a nu risca sã cãdem în capcana cliºeelor ºi a banalitãþii, sugerãm
poeþilor din Cercul Literar al Scriitorilor Feroviari – C.L.E.C. o regulã simplã : fiþi
mãrturia timpului nostru. ªi unii o fac cu un talent remarcabil, ca de exemplu André
Marchal în L'arbre du Ténéré :
Mains décharnées...
Petrissant la baudruche grenue
D'un sein depuis longtemps tari.
Visages....
D'hydrocéphalique mémoire
Que creuse un regard cilié de mouches
Butineuses de vie.
Acest poem sfîºietor este o formidabilã mãrturie a vremurilor noastre.
Voi concluziona. Oricine poate sã-ºi încerce dibãcia în poezie dar, atunci cînd
vrei sã fii ascultat, citit, publicat, nu te sustragi de la ucenicie, de la muncã, de la
tatonãri. Nu te poþi sustrage examenului sever al talentului. Nu scapi de deziluzii, de
decepþii ; fie cã scrii poezie regulatã, poezie liberã...sau proezie.
Miriam HADOUX
Editorial preluat din revista Le Dévorant le clec
Revue bimestrielle, Prestige de la lange française Cercle littéraire des écrivains cheminots, nr. 223, mai-juin 2007, p. 3-4.
Traducere Gabriela MARCU
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Puncte sensibile ^n activitatea
de Clasificare a documentelor
de bibliotec@
În perioada de început, biblioteca avea doar rolul de a pãstra ºi conserva cartea sau documentul.
Pe parcursul timpului biblioteca îºi îmbogãþeºte ºi îºi amplificã rolul ºi funcþiile, devenind focarul de
culturã ºi informare a utilizatorilor cu ceea ce apare nou în diferite domenii de activitate. Se pune
accent tot mai mare pe relaþia dintre bibliotecã ºi utilizator, întrucât una din funcþiile bibliotecii este
satisfacerea necesitãþilor acestora ºi atragerea lor în aceste instituþii. Biblioteca a devenit parte
indispensabilã în societate, prin documentele pe care le pune la dispoziþia utilizatorilor, mai precis
prin informaþiile pe care le poate oferi acestora în activitatea de cercetare, documentare, instruire ºi
informare.
Datoritã creºterii permanente a numãrului de volume din diferite domenii ale gândirii umane,
s-a simþit nevoia unei ordonãri a cãrþilor, filosofii fiind mereu preocupaþi de clasificarea ºtiinþificã a
cunoºtinþelor. Clasificarea reprezintã accesul formal la carte ºi poate fi definitã ca: „aranjarea cãrþilor
sau a descrierilor acestora în modul cel mai avantajos pentru cititor.” Cu alte cuvinte, importantã este
munca de stabilire a conþinutului unui document ºi redarea lui sub o formã care sã permitã tuturor
utilizatorilor bibliotecii regãsirea documentelor. Aceastã rãspundere îi revine bibliotecarului
clasificator care, cercetând conþinutul unui document stabileºte, prin ce „cuvinte cheie”, „vedete de
subiect” poate exprima mai bine informaþia cuprinsã în conþinutul cãrþii ºi care, la rândul ei, sã poatã fi
regãsitã cu uºurinþã de utilizatori.
Operaþiunea de clasificare are toate
aparenþele unei operaþiuni stricte, de rigoare
matematicã. Însã cei care lucreazã efectiv în
domeniu ºtiu cã rãmâne un spaþiu în care
clasificatorul trebuie sã ia decizii ºi sã-ºi
stabileascã propriile convenþii în probleme legate
de conþinut, cât ºi de numãrul clasificãrilor
necesare pentru prelucrarea adecvatã din punct de
vedere biblioteconomic. Clasificarea nu este
numai o grupare generalã de subiecte, ci
presupune ºi aranjarea acestora într-o ordine
logicã.
Conform CZU - Clasificare Zecimalã
Universalã -, universul informaþiei este tratat ca
un sistem unitar împãrþit în 10 mari clase notate cu cifre arabe de la 0 la 9. Fiecare clasã este
subdivizatã în alte zece subclase, care la rândul lor sunt divizate în alte zece º.a.m.d., principiul de bazã
al diviziunii fiind cel ierarhic. Cu cât este mai detaliatã subclasa, cu atât este mai lung indicele care o
reprezintã. Fiind un instrument destul de specializat, CZU este folositã în cãutarea informaþiilor doar
de cãtre bibliotecari, utilizatorii obiºnuiþi preferând vedetele de subiect ºi cuvintele cheie. Gradul înalt
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de specializare pe care îl cere o face accesibilã pe deplin doar bibliotecarilor, dar în acelaºi timp oferã
avantajele unei ierarhizãri ºi grupãri superioare oricãror altor forme de relevare a conþinutului.
Limbajul cifrelor este unul universal, ºi un bibliotecar instruit va putea sã indice lucrãrile circumscrise
unui domeniu indiferent în ce limbã ar fi scrise, prin simpla observare a indicilor CZU aplicaþi. De
exemplu, cuvântul „revistã” poate însemna o publicaþie periodicã sau un spectacol. În CZU,
asemenea ambiguitate nu existã, revista ca publicaþie fiind clasificatã la 050, iar revista ca spectacol la
792.7. În CZU, fiecare indice reprezintã un concept definit cu claritate ºi nu un cuvânt sau o expresie al
cãror sens poate varia în funcþie de context.
Cu toate aparenþele ei de exactitate, clasificarea este, la urma urmei, o convenþie, care
genereazã noi reguli ºi convenþii, în care îºi lasã amprenta personalitatea ºi dimensiunea culturalã a
clasificatorului. Toate acestea sunt surse generale ale subiectivitãþii în clasificare.
În activitatea de clasificare din bibliotecã se pot observa diferenþe în stabilirea indicilor CZU
pentru aceleaºi cãrþi. Aceste neconcordanþe le putem pune pe seama originii autorului respectiv, a
migrãrii lui sau a limbii în care scrie operele la un moment dat, în cazul autorilor de literaturã sau din
întrepãtrunderea mai multor domenii ale cunoaºterii. În cazul autorilor de literaturã, am consultat
lucrãri de referinþã cu caracter enciclopedic, constatând cã ºi aici sunt informaþii diferite atunci când se
referã la literatura cãreia îi aparþine un scriitor sau altul. Este cazul scriitorilor Franz Kafka, Samuel
Beckett, Vladimir Nabokov, Amélie Nothomb etc.
FRANZ KAFKA: - evreu, nãscut în Praga, îºi scrie cãrþile în limba germanã;
- scriitor german de origine cehã (The New Encyclopedia
Britannica, vol. 6. - Chicago: Encyclopedia Britanica,
1992, p. 677.);
- romancier ºi nuvelist ceh de limbã germanã (Dicþionar
de scriitori strãini. – Cluj: Hiparion, 2000, p. 316.) .
Castelul / Franz Kafka . – Bucureºti: Editura pentru literaturã, 1970.
821.112.3-31=135.1
Castelul / Franz Kafka . – Bucureºti: RAO International, 2003.
821.162.3-31=135.1
Procesul / Franz Kafka . – Bucureºti: Editura pentru literaturã universalã, 1965.
821.112.2-31=135.1
Procesul / Franz Kafka . – Bucureºti: RAO International Publishing Company, 2002.
821.162.3-31=135.1
La fel este ºi în cazul operelor celorlalþi autori amintiþi mai sus:
SAMUEL BECKETT
Malone murind / Samuel Beckett . – Bucureºti: Editura Est, 1995.
821.111-31=135.1
Prima iubire : roman / Samuel Beckett . – Bucureºti: Editura Unu, 1991.
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821.133.1-31=135.1
Molloy: nuvele ºi texte de nefiinþã…/ Samuel Beckett. – Bucureºti: Univers, 1990.
821.111-32=135.1
AMÉLIE NOTHOMB
Antichrista / Amélie Nothomb . – Iaºi: Polirom, 2004.
821.133.1-31=135.1
Mercur : roman / Amélie Nothomb . – Iaºi : Polirom, 2004.
821.133.1(493)-31=135.1
Uimire ºi cutremur : roman / Amélie Nothomb . – Iaºi: Polirom, 2003.
821.133.1(493)-31=135.1
Metafizica tuburilor : roman / Amélie Nothomb . – Iaºi: Polirom, 2004
821.133.1(493)-31=135.1
VLADIMIR NABOKOV
Lolita / Vladimir Nabokov . – Bucureºti: Universal Dalsi, 1994.
821.111(73)-31=135.1
Lolita : roman / Vladimir Nabokov . – Iaºi: Polirom, 2003.
821.161.1-31=135.1
Maºenka : roman / Vladimir Nabokov . – Bucureºti: Albatros, 1997.
821.161.1-31=135.1
Camera obscurã / Vladimir Nabokov . – Bucureºti: Humanitas, 2005.
821.111(73)-31=135.1
Ada sau ardoarea. O cronicã de familie : roman/ Vladimir Nabokov .
– Iaºi: Polirom, 2004.
821.111(73)-31=135.1
Iar noi îi avem pe Eugen Ionescu, Emil Cioran, Mircea Eliade etc. pe care presupun cã numai
bibliotecile din România îi clasificã ºi la literaturã românã, din motive mai mult decât evidente.
Dacã regula de bazã în clasificarea literaturii este de a atribui indicele CZU corespunzãtor
limbii în care a fost creat originalul operei literare, în cazul scriitorilor „itineranþi” se cere din nou un
efort decizional. Ponderea creaþiei va da tonul clasificãrii dar nu întotdeauna enciclopediile cad de
acord asupra acestui aspect.
În munca de clasificare multe probleme ridicã prelucrãrile, adaptãrile, prescurtãrile ºi
traducerile prea puþin oneste. Descrierea bibliograficã a acestor lucrãri se face la numele autorului
prelucrãrii. Pentru autorul lucrãrii originale se întocmeºte o descriere complementarã. De aici se
impune o clasificare la literatura cãreia îi aparþine prelucrarea, cu genul ei literar, ºi o alta pentru
literatura cãreia îi aparþine originalul, cu genul literar respectiv. Aceste clasificãri trebuie sã fie urmate
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de indicii auxiliari pentru ediþii adaptate sau prescurtate (0.046.6), (0.046.4).
Povestiri dupã piesele lui Shakespeare / Charles ºi Mary Lamb .
– Bucureºti: 100+1 Gramar, 1999.
821.111-93-34=135.1
821.111-2=135.1
Povestiri dupã Shakespeare / Charles ºi Mary Lamb . – Bucureºti: Vizual, 1994.
821.111-93-32=135.1
821.111-2=135.1
Iliada, Odiseea, Eneida : repovestite pentru copii / George Andreescu .
– Bucureºti: Viitorul Românesc, 1994.
821.135.1-93-34(0.046.6)
821.14-1=135.1
Legendele Olimpului / Alexandru Mitru . – Bucureºti: Editura Ion Creangã, 1983.
821.135.1-34(0.046.6)
821.14-1=135.1(0.046.6)
Prelucrãrile, adaptãrile care nu modificã prea mult originalul, nu mai sunt considerate opere de
sine stãtãtoare ºi nu pot fi scoase în evidenþã prin clasificare, rãmânând în sarcina clasificatorului sã
stabileascã, unde se poate, dimensiunile intervenþiei adaptatorului, traducãtorului pe text. (Disney
Enterprise).
Identificarea genului literar ridicã probleme, apar lucrãri de graniþã între genuri. Dacã nu existã
o menþiune explicitã pe pagina de titlu, în prefaþã, postfaþã, comentarii, clasificatorului îi revine
misiunea de a decide dacã e vorba de roman sau nuvelã, poem în prozã sau prozã pur ºi simplu,
încadrare dificil de stabilit uneori. De asemenea, este dificil de stabilit în ce mãsurã se poate alãtura
indicele auxiliar cu liniuþã –93 (literaturã pentru copii, juvenilã) operelor unor autori clasici, destinate
uzului ºcolar. În cazul lui I. L. Caragiale, „Momente ºi schiþe” va fi când literaturã pentru adulþi,
când literaturã pentru copii, în funcþie de modul de prezentare, þinând cont de faptul cã este un element
de evidenþiere a literaturii destinate tinerilor cititori în statistica de bibliotecã ºi organizarea colecþiilor.
Un tratament diferit li se aplicã culegãtorilor de folclor. Deºi culegãtori de folclor, Fraþii
Grimm sunt consacraþi ca autori, lucrãrile lor fiind clasificate astfel 821.112.2-93-34=135.1
(literaturã germanã pentru copii, poveºti, traduse în românã).
Basme / Fraþii Grimm . – Bucureºti: 100+1 Gramar, 2003.
821.112.2-93-34=135.1
Basme nãzdrãvane / Fraþii Grimm . – Bucureºti: Corint Junior, 2004.
821.112.2-93-34=135.1
Poveºti / Fraþii Grimm . – Bucureºti: Corint, 1997.
821.112.2-34=135.1
Spre deosebire, Petre Ispirescu este considerat doar culegãtor de folclor ºi tratat în
consecinþã: 821.135.1-91-34 ºi 398.2(498).
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Basme / Petre Ispirescu . – Iaºi: Junimea, 1987.
821.135.1-93-34-91
398.2(498)
Basmele românilor / Petre Ispirescu . – Bucureºti: Minerva, 1986.
821.135.1-93-34
821.135.1-91-34
398.2(498)
Un alt aspect asupra cãruia doresc sã mã opresc în privinþa subiectivitãþii în clasificare, este cel
al interferãrii unor domenii cu istoria contemporanã. Apare tendinþa de a atribui doar clasificãri în
sfera politicului unor lucrãri care, în perspectiva timpului, vor fi de domeniul istoriei. Dacã o lucrare
dedicatã lui Iuliu Maniu o clasificãm fãrã rezerve ºi la istorie ºi la politicã, atunci ºi o lucrare dedicatã
unui om politic contemporan poate primi acelaºi tratament.
Prin indicii CZU atribuiþi unei lucrãri se dau informaþii privind conþinutul documentului,
apartenenþa lucrãrii (cum este cazul literaturii), felul ediþiei (adãugitã, revizuitã, adaptatã, tradusã).
Prin indicii auxiliari comuni de formã se dau informaþii asupra formei de prezentare a documentului ºi
structurii materialului, destinaþiei acestuia (dicþionar, manual, document separat, surse istorice, hãrþi
etc.).
CZU asigurã gruparea cât mai exactã a lucrãrilor. Un indice CZU ataºat unui document
simbolizeazã un domeniu al cunoaºterii, cu toate sinonimele care existã pentru termenul respectiv, cu
toate echivalenþele, în toate limbile. Fãrã a cunoaºte limba, un clasificator poate realiza bibliografii pe
domenii dacã lucrãrile sunt clasificate într-un sistem cunoscut ºi uniform. Cãutãrile dupã indicii CZU
sunt mult mai complete, dezvoltând legãturi între documente, lucru mai puþin realizabil prin cãutãri
dupã cuvinte cheie sau vedete de subiect.
A fi clasificator înseamnã sã ai cunoºtinþe biblioteconomice adecvate, culturã generalã,
disciplinã intelectualã, consecvenþã, sã respecþi regulile odatã stabilite, sã cunoºti fondul bibliotecii ºi
mai ales sã ai o curiozitate ascuþitã pentru a fi la curent cu noutãþile din toate domeniile cunoaºterii,
chiar dacã superficial.
Mihaela LAZÃR
Bibliografie:
1. Biblioteca Naþionalã a României, Clasificarea zecimalã universalã. Ediþie medie internaþionalã în limba românã, 2 vol.,
Bucureºti, 1998.
2. Dicþionar de scriitori strãini, Cluj-Napoca, Editura Hiparion, 2000.
3. Horvat, S., Introducere în biblioteconomie, Bucureºti, Editura Grafoart, 1996.
4. Dragotã, Ioana, Sistemul Clasificãrii Zecimale Universale poate supravieþui, în Revista Românã de Biblioteconomie ºi
ªtiinþa Informãrii, Anul 2, nr. 2, 2006
5. Regnealã, Mircea, Dicþionar explicativ de biblioteconomie ºi ºtiinþa informãrii, 2 vol., Bucureºti, FABR, 2001.
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Formatul UNIMARC
Metodele de gestionare a documentelor de bibliotecã au ca punct de plecare catalogarea
tradiþionalã, prin înregistrarea acestora pe fiºe matcã, fiºe care se mai utilizeazã ºi astãzi în multe
biblioteci din România din varii motive ºi au continuat printr-o catalogare bazatã pe standardele ISBD
(International Standard Bibliographic Description - Descrierea Bibliograficã Internaþionalã
Standard). În acest fel, a fost posibilã informatizarea bibliotecilor, utilizarea datelor fiind mult mai
rapidã, uºoarã ºi mai eficientã, datoritã unor reguli clare ºi coduri de înregistrare care au trebuit
respectate (Descrierea ISBD reprezintã o parte a unei înregistrãri bibliografice complete ºi nu se
foloseºte singurã, de obicei. Celelalte elemente care compun o înregistrare bibliograficã completã
cum sunt vedetele, informaþiile privind subiectul, titlurile uniforme, instrumentele de încãrcare ºi
copiere nu fac obiectul recomandãrilor ISBD. Regulile specifice acestor elemente sunt cuprinse, de
regulã, în codurile de catalogare).
Cu timpul însã, contextul în care principiile ºi standardele de catalogare opereazã s-a schimbat.
Factorii cheie care au contribuit la aceastã schimbare au fost atât introducerea ºi dezvoltarea continuã
a sistemelor informatice pentru administrarea informaþiilor bibliografice, creºterea bazelor de date,
(de anvergurã naþionalã ºi internaþionalã), dar mai ales necesitatea de a reduce costurile catalogãrii, de
a minimiza efortul de catalogare, prin participarea la programele de catalogare partajatã ºi la
extinderea acesteia.
La Copenhaga, în 1969, Comitetul IFLA (the International Federation of Library Associations
and institutions - Federaþia Internaþionalã a Asociaþiilor ºi instituþiilor Bibliotecare) pentru Catalogare
a susþinut necesitatea standardizãrii formei ºi conþinutului descrierii bibliografice, impunerea unui
format de înregistrare unic, internaþional.
De asemenea, softul trebuie sa accepte structuri de iesire-intrare conform ISO-2709 (standard
utilizat în transferurile de date bibliografice). Formatele de înregistrare a datelor sunt formate interne,
specifice fiecãrui soft. Ceea ce vede utilizatorul pe ecranul monitorului în momentul descrierii
documentului este interfaþa formatului cu utilizatorul.
De regulã, softul de bibliotecã încearcã sã asigure o interfaþã cât mai facilã cu utilizatorii,
indiferent de structura internã a informaþiei. În prezent, se considerã cã un sistem soft performant
trebuie sã accepte structuri de tip MARC (câmpuri cu etichete, subcâmpuri cu identificatori, câmpuri
variabile ºi repetabile etc.).
Formatul UNIMARC - UNIversal MAchine-Readable Cataloging (catalogare universalã
computerizatã) a fost conceput plecând de la regulile internaþionale, definite de IFLA. El preia în
întregime descrierea bibliograficã internaþionalã standard ºi propune un model coerent ºi uniformizat
de informaþii bibliografice, integrând toate tipurile de documente pentru toate tipurile de suport.
Scopul formatului UNIMARC este facilitarea schimbului internaþional de date bibliografice
între agenþii bibliografice naþionale, în format „citibil” pe calculator. UNIMARC poate fi folosit de
asemenea ºi ca un model de dezvoltare pentru noile formate.
UNIMARC specificã etichete de câmpuri, indicatorii ºi codurile de subcâmpuri ce vor fi
atribuite înregistrãrilor bibliografice informatizate precum ºi specificarea formatului logic ºi fizic în
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care înregistrãrile ºi conþinutul lor sunt stocate pe banda magneticã. El acoperã monografii, seriale,
materiale cartografice, muzicã, înregistrãri sonore, graficã, proiecþii ºi materiale video, câmpuri
provizorii pentru fiºiere de calculator.
Formatele de tip MARC au fost îmbunãtãþite continuu pentru a rãspunde necesitãþilor de
schimb pentru care au fost create ºi pentru a satisface nevoile de informare ale utilizatorilor bazelor de
date. Ca urmare, a fost creat ºi publicat formatul UNIMARC Bibliografic (UNIMARC -B), care
încearcã sã cuprindã toate elementele necesare unei înregistrãri bibliografice ce are ca scop sã
identifice corect ºi coerent o anumitã resursã. Pe de altã parte, utilizatorii formatului din diferite þãri au
constatat cã sunt informaþii specifice þãrilor respective ºi utile cititorlior lor care nu se pot
înregistra/regãsi în descrierile bibliografice conforme cu acest format. Ca urmare, s-a procedat la
construirea unor formate proprii care sã ofere acele facilitãþi considerate necesare, dar bazate pe
UNIMARC. Au apãrut astfel UKMARC - Marea Britanie; INTERMARC - Franþa; USMARC, în
prezent MARC21 - Statele Unite ale Americii; ROMARC - România; IBERMARC – Spania.
Cele mai utilizate sunt formate de înregistrare pentru:
§
date bibliografice
§
date de autoritate
§
date referitoare la „holdings”-uri
§
date de clasificare
§
date referitoare la informaþii utile comunitãþii (evenimente, programe, utilitãþi etc.)
Acum cele mai utilizate dintre aceste formate de înregistrare sunt cele referitoare la datele
bibliografice ºi la datele de autoritate.
Formatele referitoare la „holdings”-uri sunt, încã, puþin ºi incomplet dezvoltate din cauza
datelor mult prea specifice resurselor ºi activitãþilor la care fac referire.
Formatele referitoare la sisteme de clasificare, utilizate în codificarea subiectelor tratate de
resurse, sunt nefinalizate, fiind necesar ca acestea sã se refere la toate sistemele de clasificare ºi sã
deþinã o legãturã coerentã ºi cu sisteme care aplicã vedete de subiect bazate pe diverse tezaure,
vocabulare controlate etc.
Formatele referitoare la informaþii curente utile comunitãþii sunt, deocamdatã, dezvoltate
numai în cadrul formatului MARC21.
Formatul UNIMARC-B conþine:
Structura înregistrãrii bibliografice prin intermediul cãreia se realizeazã controlul asupra
reprezentãrii datelor, stocându-le în formã de ºiruri de caractere, identificate în câmpuri de date ce
conþin elementele bibliografice care caracterizeazã ºi identificã resursele.
§
Descriere / Înregistrare bibliograficã - ansamblul datelor bibliografice corespunzãtoare
unei resurse, transcrise pe fiºã sau într-un format de înregistrare, respectând standardele
în vigoare.
§
Câmp - element desemnat separat în cadrul unei înregistrãri bibliografice. Un câmp
poate fi constituit dintr-unul sau mai multe subcâmpuri.
§
Subcâmp - un element bibliografic desemnat separat în cadrul unui câmp. În cazul
înregistrãrii bibliografice poate fi considerat sinonim cu elementul bibliografic.
§
Element bibliografic - cea mai micã unitate de informaþie dintr-o înregistrare
bibliograficã (ex., titlu, paginaþie etc.).
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Desemnarea conþinutului - marcarea elementelor unei înregistrãri bibliografice conform unei
scheme specifice, în cazul de faþã, conform schemei adoptate de UNIMARC-B, care atribuie
conþinutului înregistrãrii bibliografice etichete, indicatori, identificatori de subcâmp pentru:
§
a putea identifica ºi caracteriza elementele bibliografice (Exemplu: 700#1$a ºi 700 #1$b
reprezintã vedetã autor persoanã fizicã; 200#$a reprezintã titlul propriu-zis; 606##$a
reprezintã subiectul propriu-zis etc.)
§
a sprijini utilizarea acestor date (ex., construirea punctelor de acces, tipãrirea,
formatarea, conform unor nevoi de informare / cercetare, omiterea unor elemente din
înregistrare, cum ar fi „cuvintele vide” etc.
Etichetã o cifrã, urmatã de douã liniuþe, care desemneazã un anumit bloc de
informaþii sau un grup de trei cifre care indicã un anumit câmp de date
dintr-o înregistrare bibliograficã.
Exemple:
Blocul 2- - reprezintã blocul informaþiilor descriptive,
Blocul 3- - reprezintã blocul notelor.
Indicatori date codificate, utilizate numai în cadrul câmpurilor; indicatorii sunt
reprezentaþi prin douã caractere numerice, având douã sau mai multe
valori ºi care oferã informaþii despre conþinutul câmpului, relaþiile dintre
acel câmp ºi alte câmpuri din înregistrare, anumite acþiuni ce trebuie
realizate în cursul procesãrii anumitor date.
Exemple:
200 1# - valoarea 1 a primului indicator al câmpului 200 aratã cã
titlul resurse este semnificativ
700 #1 - valoarea 1 a celui de al doilea indicator al câmpului 700
aratã cã elementul de intrare al vedetei este nume de
familie
500 11 - valoarea 1 a primului indicator al câmpului 500 aratã cã
titlul resursei este semnificativ
- valoarea 1 a celui de al doilea indicator al câmpului 500
aratã cã titlul este intrare primarã
Identificator coduri utilizate numai în cadrul subcâmpurilor; identificatorii de
subcâmp sunt reprezentaþi prin douã caractere: primul caracter este
întotdeauna acelaºi caracter unic (de obicei, reprezentat prin $ sau linie
dreaptã ori spaþiu - conform ISO 2709), iar cel de-al doilea caracter este
alfabetic sau numeric.
Exemplu: 200 $a Povestiri vesele $f Jaroslav Hasek $4 070
Datele (conþinute) propriu-zise
În general, conþinutul elementelor bibliografice se bazeazã pe standarde referitoare la:
§
procesul de catalogare, ca de exemplu: ISBD, Reguli de catalogare sau coduri de
catalogare,
§
tezaure sau sisteme de clasificare,
§
diverse convenþii stabilite de instituþia care realizeazã catalogarea.
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Conþinutul anumitor câmpuri codificate este stabilit chiar prin regulile formatului UNIMARC
(Ex.: reguli pentru eticheta înregistrãrii, câmpul 100 - date generale de procesare, câmpul 115 - coduri
pentru resurse audio-video, câmpul 120 – coduri pentru materiale cartografice etc.).
Alte date codificate ce pot fi utilizate într-o înregistrare UNIMARC sunt cele referitoare la
limba resursei, þara unde s-a publicat resursa, nivelul bibliografic al descrierii, tipul resursei etc., care,
de asemenea, se conformeazã unor standarde stipulate de format.
Realizarea înregistrãrilor bibliografice (în mediu informatizat) se bazeazã pe:
§
cunoaºterea regulilor de catalogare referitoare atât la descrierea bibliograficã cât ºi la
construirea punctelor de acces,
§
cunoaºterea performanþelor, dar ºi a limitelor aplicaþiei în care se lucreazã.
Pentru deprinderea mai uºoarã a creãrii de înregistrãri bibliografice conform UNIMARC-B
vom face o comparaþie sumarã între ISBD ºi UNIMARC-B.
Toate ISBD-urile lucreazã cu zone de informaþii bibliografice, iar în interiorul acestora se
gãsesc subzonele, pãrþi mai detaliate de informaþii. Elementele corespondente ale zonelor ºi
subzonelor ISBD într-o înregistrare bibliograficã conform UNIMARC-B sunt câmpurile ºi
subcâmpurile de date.
Introducerea informaþiilor într-o descriere bibliograficã conformã cu regulile ISBD se bazeazã
pe utilizarea unui sistem de punctuaþie foarte riguros care separã zonele ºi, în cadrul acestora,
elementele care constituie subzonele.
Exemplu:
§
Pentru deschiderea unei zone de informaþii, ISBD stipuleazã un anumit semn de
punctuaþie ºi anume punct spaþiu linie spaþiu (cu excepþia zonei 1 ºi, uneori, zonelor
7-8), pe când într-o înregistrare UNIMARC-B, câmpurile (zonele) sunt identificate
prin etichete alcãtuite din trei cifre;
§
ISBD foloseºte anumite semne de punctuaþie pentru introducerea subzonelor (ex., punct
ºi virgulã, douã puncte, virgula, punctul etc.), pe când în înregistrarea UNIMARC-B se
folosesc identificatorii de subcâmp.
Tot în ceea ce priveºte sistemul de punctuaþie - dacã în descrierea ISBD este obligatoriu ca
persoana care catalogheazã sã-l introducã ca atare, într-o înregistrare bibliograficã conform
UNIMARC-B, deci în sistem informatizat, în funcþie de aplicaþia UNIMARC realizatã, acest sistem
de punctuaþie poate fi implicit sau poate fi redus foarte mult, astfel încât bibliotecarul sã intervinã cât
mai puþin.
ISBD lucreazã cu opt zone de informaþii, pe când UNIMARC-B înregistreazã informaþiile în
nouã blocuri, fiind mult mai cuprinzãtor.
ISBD nu se referã la vedete, pe cînd UNIMARC-B deþine un bloc întreg care conþine vedete
pentru persoanele, colectivitãþile care au contribuit la elaborarea resurselor ori pentru titluri de orice
tip pentru a facilita regãsirea informaþiilor.
UNIMARC-B lucreazã cu indicatori cãrora le atribuie diferite valori, controlând astfel accesul
corect ºi coerent la informaþiile introduse în înregistrarea bibliograficã; ISBD nu poate realiza un
control bibliografic, acesta negestionând vedetele.
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Corespondenþa ISBD – UNIMARC Bibliografic
Zone

Subzonã

1
- Titlu ºi menþiuni
de responsabilitate

Titlul propriu-zis
DGM
Titlul propriu-zis de alt autor
Titlul paralel
Informaþii la titlu
Prima menþiune de
responsabilitate
A doua ºi urmãtoarele menþiuni
de responsabilitate

Câmp

200
- Informaþii
descriptive

$a - Titlul propriu-zis
$b - DGM
$c - Titlul propriu-zis de alt autor
$d - Titlul paralel
$e - Informaþii la titlu
$f - Prima menþiune de
responsabilitate
$g - A doua ºi urmãtoarele
menþiuni de responsabilitate

205
- Ediþie

$a - Menþiune de ediþie
$b - Menþiune suplimentarã de
ediþie
$d - Menþiune paralelã de ediþie
$f - Prima menþiune de
responsabilitate asupra ediþiei
$g - A doua ºi urmãtoarele
menþiuni de responsabilitate
asupra ediþiei

Menþiune de ediþie
Menþiune suplimentarã de ediþie
2
- Ediþie

3
- Date specifice
anumitor categorii
de resurse

4
- Date de
publicare/tipãrire,
producere, difuzare
(Adresa
bibliograficã)

Menþiune paralelã de ediþie
Prima menþiune de
responsabilitate asupra ediþiei
A doua ºi urmãtoarele menþiuni
de responsabilitate asupra
ediþiei
Date matematice -> Materiale
cartografice

206
- Materiale
cartografice:
date
matematice

$a - Date matematice: scara,
proiecþia, coordonatele,
echinocþiul ºi epocã

Desemnare numericã ºi/sau
alfabeticã -> Publicaþii seriale

207
- Publicaþii
seriale:
numerotare

$a - Numerotare: specificarea
datelor cronologice ºi a volumelor
$z - Sursa de informare privind
numerotarea

Date specifice documentelor
muzicale tipãrite

208
- Muzicã
tipãritã

$a - Menþiune specificã
documentelor muzicale tipãrite
$d - Menþiune paralelã specificã
documentelor muzicale tipãrite

Loc de publicare/tipãrire,
producere, difuzare
Editor, producãtor, difuzor
Funcþie editor, producãtor,
difuzor etc.
Data publicãrii, producerii,
difuzãrii
Loc de tipãrire

210
- Date de
publicare/
tipãrire,
producere,
difuzare

$a - Loc de publicare/tipãrire,
producere, difuzare
$c - Editor, producãtor, difuzor
$b - Adresa editorului,
producãtorului, difuzorului
$d - Data publicãrii, producerii,
difuzãrii
$e - Loc de tipãrire
$f - Adresa tipografiei
$g - Tipografie
$h - Data tipãririi

215
- Descriere
fizicã

$a - Caracterizare cantitativã
$c - Alte detalii fizice
$d - Dimensiuni
$e - Material însoþitor

Tipografie
Data tipãririi
5
- Descriere fizicã

Subcâmp

Caracterizare cantitativã
Material ilustrativ
Dimensiuni
Material însoþitor
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Zone

6
- Colecþie/Serie

7
- Note

8
- Numãr standard
internaþional,
termeni de
disponibilitate ºi /
sau preþ

Subzonã
Titlul colecþiei
Titlul paralel al colecþiei
Informaþii la titlu
Responsabilitãþi asupra colecþiei
Numãrul pãrþii
Numele pãrþii
Desemnarea volumului
ISSN colecþie

Câmp

225
- Colecþie /
Serie

Subcâmp
$a - Titlul colecþiei
$d -Titlul paralel al colecþiei
$e - Informaþii la titlu
$f- Responsabilitãþi asupra
colecþiei
$h - Numãrul pãrþii
$i - Numele pãrþii
$v - Desemnarea volumului
$x - ISSN colecþie

Note

Blocul 3- -

ISBN

010
- ISBN

$a - Numãr ISBN
$b - Calificativ/-e
$d - Termeni de disponibilitate ºi
/ sau preþ
$z - ISBN eronat

011
- ISSN

$a - Numãr ISSN
$b - Calificativ / -e
$d - Termeni de disponibilitate ºi
/ sau preþ
$y - ISSN anulat
$z - ISSN eronat

ISSN

Exemplu de înregistrare a unui document de bibliotecã în cele trei formate:
Fiºa matcã
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ISBD

UNIMARC
Etichetã

Dumitrescu, Vasile C.
O istorie a exilului românesc
: în eseuri, articole, scrisori,
imagini etc : (1944-1989) – Vasile
C. Dumitrescu : selecþia textelor,
îngrij. ed., indice de nume, cuvânt
introd. Victor Frunzã – Bucureºti :
Editura Victor Frunzã,
1997, - XXXIII, 331 p. ; fotogr.,
fasc., [6] f. fotogr. : 21 cm –
(Restituiri Editura Timpul). –
conþine index. – ISNN 973-912016-4.

Indi- Idencatori tificator

001

Descriere
XXXX

010
100
101
102

##
0#
##

200

1#

210

##

215

##

225

1#

$a
$a
$a
$a
$b
$a
$e
$e
$f
$g
$a
$c
$d
$a
$c
$d
$a
$f
$v

Numãr înregistrare

973-9120-16-4
20070726d1997####----rumy0103###ba
rum
RO
Bucureºti
O istorie a exilului românesc
în eseuri, articole, scrisori, imagini etc.
(1944-1989)
Vasile C. Dumitrescu
selecþia textelor, îngrij. ed., indice de nume,
cuvânt introd. Victor Frunzã
Bucureºti
Editura Victor Frunzã
1997
XXXIII, 331 p.
fotogr, facs, [6] f fotogr
21 cm
Restituiri
Aceste date (câmpul 225) pot
Editura Timpul fi cuprinse în câmpul 410,
nr. 25
unde se pot da detalii mai
multe, în acest caz câmpul
225 nu se completeazã

300
700
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##
#1

702

#1

801

#0

856

#4

$a
$3

conþine index
YYYYY : ZZZZ

$a
$b
$4
$a
$b
$4
$a
$b
$u
$g

Dumitrescu
Vasile C.
070
Frunzã
Victor
340
RO
4374555
www.bibliotecadeva.ro
http://www.bibliotecadeva.ro/e_carte/.../vcd_
oistorie.pdf

Autentificare fiºier autoritate :
numãr înregistrare în fiºierul
de autoritate
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Din analiza acestor corespondenþe se poate observa cã:
informaþiile din zonele 1-6 ale ISBD se regãsesc numai în blocul 2- - al formatului
§
UNIMARC (B),
§
notele care aparþin zonei 7 a ISBD fac obiectul unui întreg bloc în UNIMARC,
§
numerele standard internaþionale se regãsesc în blocul 0- - , bloc de identificare a
resurselor.
Faþã de ISBD, formatul UNIMARC-B oferã posibilitatea introducerii unor date care uºureazã
procesarea datelor, identificarea mai corectã a resurselor etc. Asemenea facilitãþi le întâlnim folosind
datele introduse, de exemplu, în eticheta înregistrãrii sau în câmpul 100, în câmpurile blocurilor 0- -,
1- - etc.
De asemenea, formatul de înregistrare UNIMARC deþine în plus, faþã de ISBD, douã
„instrumente” importante pentru regãsirea corectã ºi coerentã a informaþiei:
§
blocul 7- -, care opereazã cu vedete, ceea ce conduce la colocarea resurselor de acelaºi
tip, subiect etc.
ºi
§
blocul 4- -, care gestioneazã legãturile dintre resurse de orice tip, constituind întotdeauna
„organul” forte al oricãrei aplicaþii care respectã utilizatorul ºi timpul acestuia, reuºind
sã construiascã o reþea coerentã de relaþii între resurse.
Aºa cum aratã experienþa în domeniu, responsabilitatea elaborãrii unor înregistrãri
bibliografice corecte ºi consistente revine compartimentului prelucrare, care poate sã modifice
informaþia scrisã de achiziþie, sau, dupa caz, informaþiile bibliografice preluate din alte sisteme (dacã
biblioteca nu este conectatã la o reþea, descrierile bibliografice se pot prelua ºi de pe un suport
magnetic - dischetã sau CD-ROM).
Mihai STOICOVICI
La întocmirea acestui articol au fost utilizate noþiuni
din cursul doamnei Constanþa Dumitraºconiu,
ºef Serviciu Catalogare, Biblioteca Centralã Universitarã Bucureºti,
prezentat la Buºteni, august - 2007.
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Bibliotecile pentru popor
ale Asocia]iei ASTRA
Bibliotecile pentru popor, destinate þãranilor
1
reprezintã în fond o creaþie a secolului XIX . Apariþia lor a
depins de atingerea unui nivel al ºtiinþei de carte care sã le
facã accesibile unui numãr corespunzãtor de cititori. Dacã
în Europa naþiunilor, guvernele ºi-au asumat adevãrate
politici vizând înfiinþarea unor reþele de biblioteci pentru
popor, în România primele preocupãri în domeniu sunt
legate de persoana lui Spiru Haret, care în calitate de
ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice a iniþiat în 1898
un program constând în dotarea ºcolilor sãteºti cu biblioteci
2
deschise ºi adulþilor .
În privinþa românilor din Transilvania neimplicarea
statului a lãsat loc liber iniþiativei private.
Alãturi de bibliotecile româneºti, Astra ºi-a propus sã promoveze douã direcþii convergente: una a
3
4
constat în înfiinþarea bibliotecilor poporale , iar cealaltã în înfiinþarea unei mari biblioteci centrale . În ceea
ce priveºte necesitatea ºi rostul înfiinþãrii bibliotecilor sãteºti, G. ªerbu menþiona cã „prin biblioteca
sãteascã ar ajunge þãranul în poziþie de a recunoaºte cã ignoranþa este una dintre atribuþiunile sãrãciei, cã în
mãsura în care înainteazã spiritul omenesc, în aceea scade osteneala... cã emanciparea de lumea veche ºi
trecerea în cea nouã numai cu ajutorul bibliotecii sãtenilor este cu putinþã”5.
Ca urmare, biblioteca nu era conceputã ca un depozit de cãrþi ci ca o colecþie efectiv cititã, ea
urmând sã fie îmbogãþitã pe mãsurã ce apãrea cereri în acest sens. Pe de altã parte funcþionarea ei implica
instituirea unui sever principiu al selecþiei, sub aspectul accesibilitãþii, al frumuseþii limbii, al mesajului
transmis de cãrþi.
O fazã premergãtoare înfiinþãrii bibliotecilor poporale a fost cea a bibliotecilor ambulante, având
drept scop „lãþirea gustului pentru citit”. Pentru acestea s-au distribuit cãrþi populare cu conþinut instructiv,
iar aceastã acþiune avea loc cu prilejul adunãrilor generale. O asemenea manifestare s-a desfãºurat la
6
Orãºtie în 1895, când s-a consemnat distribuirea gratuitã a 115 cãrþi populare . La scurtã vreme au fost
tipãrite instrucþiunile pentru administrarea bibliotecilor ambulante, care stabileau modul de organizare,
înregistrare, împrumut ºi evidenþã a bibliotecii, dar ºi transferul acesteia dintr-o localitate în alta7.
În viziunea pedagogilor sociali existau „cãrþi bune pentru popor” ºi „cãrþi rele pentru popor”, iar
acestea din urmã trebuiau prohibite. O bibliotecã popularã putea sã aibã astfel la constituire, 25-30 de
volume, cãrþi de mici dimeniuni, pentru a putea apoi în decurs de câþiva ani, sã ajungã l50 sau 100 de
1234567-

Gh. Buluþã, O istorie a bibliotecilor din România, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 2000, p. 65
Em. Bucuþa, Biblioteca satului, Bucureºti, 1936, p. 33-34
Eugenia Glodariu, Biblioteci poporale ale Astrei I, în Acta Musie Napocensis, VI, 1969, p. 349
Ibidem; Valer Moga, Astra ºi societatea, Presa Universitarã Clujanã, Cluj-Napoca, 2003, p. 409-410
G. ªerbu, Necesitatea ºi modulu de a înfiinþa biblioteci la sate, în Transilvania, 1883, p. 102-106
Rodica Andruº, Din activitatea bibliotecilor înfiinþate de Astra în judeþul Hunedoara, în Sargetia, XX, 1986-1987, p. 390
Regulament pentru înfiinþarea bibliotecilor poporale ale Asociaþiunii transilvane pentru literatura românã ºi cultura poporului român,
înTransilvania, 30, 1899, partea oficialã, p. 64-66, Rodica Andruº, Din activitatea bibliotecilor înfiinþate de Astra în judeþul Hunedoara,
în Sargeþia, XX, 1986-1987, p. 391
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volume. Din cele 429 de biblioteci aflate în 1911 în evidenþa Comitetului Central al Astrei, doar 68
depãºeau 100 de volume ºi numai 16 cuprindeau mai mult de 200 de volume8.
Primele biblioteci au fost înfiinþate odatã cu primele despãrþãminte. O reþea mai densã s-a alcãtuit
pe mãsura creãrii agenturilor (cercuri culturale)9. Preotul ºi învãþãtorul erau personajele în lipsa cãrora nu
putea fi conceputã activitatea cercului sau a bibliotecii. În acelaºi timp, mica bibliotecã constituia
patrimoniul cultural minimal, pentru viaþa unei astfel de stucturi comunale. Cele 429 de biblioteci, câte
10
existau în 1911, însumau 26.335 de volume ºi fuseserã frecventate în cursul anului de 9.812 utilizatori .
În ceea ce priveºte Despãrþãmântul Orãºtie, informaþiile pe care le deþinem sunt parþiale deoarece
nu toate despãrþãmintele au completat rubricile propuse de Comitetul Central.
Astfel Direcþiunea Despãrþãmântului IX Orãºtie prin scrisoarea sa din 15 ianuarie 1903 „trimite
94,40 K din taxele încasate ºi cere a se da din scrierile disponibile câte un exemplar pentru înfiinþarea unei
biblioteci ambulante”. Raporteazã totodatã, cã spre scopul din urmã dl. Aurel Muntean a donat 50 de
11
kreiþari . Adunarea cercualã nu s-a putut þine în 1903 din cauza animozitãþilor dintre membri. Comitetul
despãrþãmântului a þinut douã ºedinþe, în 1904, ºi s-a activat o bibliotecã poporalã portativã12.
Din Raportul general pe anul 1903 aflãm cã „o deosebitã atenþie au dat despãrþãmintele ºi în anul
trecut bibliotecilor poporale. În mai multe locuri s-au fiinþat biblioteci noi, s-au mai cumpãrat cãrþi pentru
cele existente ºi s-au procurat mijloace bãneºti pentru asemenea scopuri”. Cu toate insistenþele
Comitetului Central de a întemeia o evidenþã exactã asupra bibliotecilor despãrþãmintelor, biroul
Asociaþiunii nu a putut primi datele necesare de la diecþiile despãrþãmintelor ºi astfel nici de astã datã nu
13.
putem da un tablou complet al bibliotecilor În mod oficial Comitetul Central avea cunoºtinþã despre
existenþa la Orãºtie, în 1904 a unei biblioteci portative14.
În ºedinþa plenarã a secþiilor ºtiinþifice - literare din 20 iulie 1904, în Raportul referentului secþiunii
ºcolare se propune „ ca în viitor sã se prefere înfiiþarea de biblioteci stabile la fiecare agenturã a
Asociaþiunii”15. Se prezintã ºi un repertoriu bibliografic cu cãrþi din editurile: „Biblioteca poporalã a
Asociaþiunii”, Biblioteca „Reuniunii agricole Sibiu”, Biblioteca Copiilor, Biblioteca pentru toþi.
Din Procesul-verbal al ºedinþei adunãrii generale de la Timiºoara, din 22 septembrie 1904 aflãm cã „o
acþiune unicã în felul ei pânã acum pentru înfiinþarea de biblioteci poporale s-a început de despãrþãmintele
Cluj, Agnita ºi Orãºtie prin a pune temeiu bibliotecilor poporale cu cãrþi apãrute în „Biblioteca poporalã a
Asociaþiunii”. În acest scop Comitetul Central a pus la dispoziþia despãrþãmintelor sus-numite în mod gratuit
16
cam 800 de exemplare din broºurile apãrute bibliotecã” .
Despãrþãmântul Orãºtie a primit 20 de exemplare din fiecare broºurã apãrutã în Biblioteca
17
Popularã a Asociaþiunii ºi a înfiinþat la Romos o bibliotecã poporalã - din broºurile editate de Asociaþiune .
Din raportul înaintat pe anul 1906, aflãm cã Despãrþãmântul Orãºtie avea 3 agenturi ºi biblioteci
poporale la Romos, Rapolt ºi Geoagiu. Cea din urmã s-a înfiinþat la Geoagiu, la 16 dec. 1906 ºi „i-am dat în
grijã 38 de broºuri din cele trimise de Onor Comitetul Central ºi încã vreo 22 de cãrþi dãruite de câþiva
Transilvania, nr. 13, septembrie-octombrie, 1912, p. 375-386; Valer Moga, op. cit., p. 404
Valer Moga, op. cit., p. 405
Ibidem
Analele Astrei, nr. 2, martie-aprilie, 1903, p. 24
Analele Astrei, nr. 2 martie-aprilie, 1904, p. 37
Analele Astrei, nr. 2 martie-aprilie, 1904, p. 43
Regulament pentru înfiinþarea bibliotecilor poporale ale Asociaþiunii transilvane pentru literatura românã ºi cultura poporului român,
înTransilvania, 30, 1899, partea oficialã, p. 64-66, Rodica Andruº, Din activitatea bibliotecilor înfiinþate de Astra în judeþul Hunedoara,
în Sargeþia, XX, 1986-1987, p. 391
15 - Ibidem
16 - Rodica Andruº, op. cit., p. 390
17 - Transilvania, nr. 1, ianuarie - februarie 1906, p.28; Libertatea, nr.7, 1910, p. 4-5
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oameni buni (G. Todica, A. Roºu, I. Herþa), aºa cã am înfiinþat acea bibliotecã cu 60 de cãrþi. Prin procuri
ulterioare s-a augmentat pânã peste 80 cãrþi ºi sunt speranþe de spor având promise donaþiuni în bani ºi
cãrþi. Cãrþile din bibliotecã se cautã mult ºi oamenii se bucurã cã au ce ceti în timpul iernii când ºi aºa nu
18
prea au ce lucra” . Cu ocazia prelegerii de la Rapoltu Mare (1906) s-a înfiinþat o agenturã „dându-i în
19
seamã o micã bibliotecã de vreo 26 de broºuri. De atunci n-am mai aflat nimic de starea ei” . „Agentura ºi
Biblioteca din Geoagiu prospereazã frumos, celelalte tac”, menþiona în acelaºi Raport Ioan Popovici, preot
la Gelmar20.
În 1907, activitatea Despãrþãmântului pãrea mai bine organizatã. Conform procesului-verbal din
12 septembrie 1907, despãrþãmântul avea 4 agenturi ºi 4 biblioteci poporale în Geoagiu, Romos, Rapoltu
21
Mare ºi Vinerea . Raportul înaintat în 1908 era mai cuprinzãtor. Biblioteca din Orãºtie avea 20 de volume,
Biblioteca poporalã din Geoagiu, 107 volume ºi 500 de cetitori, Biblioteca poporalã din Romos, 20 de
volume ºi 143 de cetitori, Biblioteca poporalã din Rapoltu Mare, 40 de volume, iar cea din Vinerea, 31 de
volume ºi 38 de cetitori22. Pentru anul 1909 Despãrþãmântul Orãºtie nu a înaintat raport. Director era dl. I.
Lãpãdatu, director de bancã23.
La anul 1910, Orãºtia avea 4 biblioteci: Geoagiu, 107 volume, Rapolt, 40 volume, Romos, 20
volume, Vinerea, 31 volume. Mai mult biblioteca din Orãºtie deþinea Biblioteca Casinei Române ºi a
ªcolii Româneºti, Biblioteca din Romos includea ºi Biblioteca ºcolarã, Gelmarul includea ºi Biblioteca
parohialã ºi mai existau biblioteci poporale în Orãºtioara de Jos, Orãºtioara de Sus, Cãstãu, Sibiºel, Pricaz,
24
Romoºel, Vaidei, Bobâlna, Rapolt, Binþinþi, Beriu (Biblioteca parohialã greco-ortodoxã) .
Despãrþãmântul a fost mai activ în timpul directoratului d-lui I. Mihu.
Din Raportul general al Comitetului Central al Astrei, despre lucrãrile îndeplinite în 1913, Orãºtia
deþinea 73 comune, cu 4 agenturi ºi 4 biblioteci poporale la Romos, 26 volume, Vinerea, 31 volume,
Rapoltu Mare, 40 volume ºi Geoagiu, 107 volume. Averea Despãrþãmântului era de 249 K, 24 fl.
Despãrþãmântul n-a înaintat alt raport pe 1913, datele fiind cele din 1912, declara Aurel Vlad, director25.
Începând din vara anului 1914, activitatea despãrþãmântului este împiedicatã de starea de rãzboi.
Organismele de conducere ale despãrþãmintelor nu au mai putut face propagandã culturalã ºi economicã ºi
nici sã-ºi þinã adunarea cercualã.
Trebuie menþionat cã în privinþa deþinãtorului real al acestor biblioteci, a domnit o oarecare
confuzie. Multe din biblioteci, dupã cum am vãzut puteau fi biblioteci parohiale sau ºcolare. Faptul era,
credem, puþin relevant pentru perioada premergãtoare Primului Rãzboi Mondial, din moment ce preotul
sau învãþãtorul în cauzã era preºedintele cercului cultural al Astrei.
Bibliotecile Astrei, prin felul cum au fost concepute ºi create, prin principiile care au stat la baza
constituirii fondului de carte au constituit o sursã de culturã. Menirea lor a fost subliniatã de Nicolae Iorga
care remarca în 1905 cã „meritul Astrei a fost cu atât mai mare cu cât acolo unde desbinã legea, uneºte
cartea, lumina”.
Diana FERECZ
18 19 20 21 22 23 24 25 27 -

Analele Astrei, nr. 2, 1907, p. 46
Ibidem, p. 37
Ibidem
Analele Astrei, nr. 4, octombrie-decembrie, 1907, p. 203
Analele Astrei, nr. 2, 1908, p. 206
Transilvania, nr. 4, 1910, p. 25
Transilvania, nr. 4, 1911, p. 34
Transilvania, nr.7-8, sept., 1914, p. 260
Pamfil Matei, Astra (1861-1950) ºi rolul sãu în cultura naþionalã, Cluj-Napoca, 1986, p. 9-10, apud Rodica Andruº, Din activitatea
bibliotecilor înfiinþate de Astra în judeþul Hunedoara, în Sargeþia, XX, 1986-1987, p. 391
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Completarea colec]iilor:
pricepere }i pasiune
O bibliotecã publicã trebuie sã ofere utilizatorilor o multitudine de documente utile satisfacerii
nevoilor de studiu, relaxare, ori pentru înþelegerea autonomã a dezbaterilor publice, a actualitãþii, a
marilor probleme de viaþã, fie ele de ordin istoric, filozofic, ºtiinþific ori din alte domenii...
Deontologic vorbind, bibliotecarul în general, dar în mod cu totul special cel care lucreazã în
cadrul Compartimentului Completare a Colecþiilor ºi Evidenþã, este chemat sã nu practice, dintr-un
anumit punct de vedere, nici un fel de cenzurã ºi sã garanteze pluralismul ºi enciclopedismul
colecþiilor pe care are obligaþia sã le dezvolte. Desigur, o selecþie riguroasã a valorilor este absolut
necesarã, dar acest lucru va face obiectul altei discuþii.
Bibliotecarului îi revine o grea misiune ºi anume aceea de a nu se lãsa zdrobit de presiunea
grupurilor politice sau, ºi mai rãu, de propriile convingeri politice, religioase, ideologice, sindicale sau
sociale în general, care ar putea influenþa politicile de achiziþie. El trebuie sã fie în primul rând o
persoanã deosebit de cerebralã, pentru a reuºi sã se debaraseze de orice influenþã nefastã ce vine din
exterior, aceasta dupã ce a reuºit, cum am mai spus, sã scape de propriile obstrucþii generate de
principiile ºi convingerile sale de orice naturã. Apoi, cred cã nu este cazul sã vorbim despre necesitatea
de a fi preocupat în permanenþã de lumea cãrþilor, de a avea o plãcere deosebitã pentru lecturã, pentru
munca de bibliotecã, de a fi stãpânit de aviditatea permanentã de lãrgire a orizontului cultural, spiritual
ºi social. Bibliotecarul trebuie sã fie o persoanã complexã, fiind interesat de cât mai multe domenii ale
cunoaºterii, deoarece, ºtim cu toþii, salariaþii unei biblioteci au, de cele mai multe ori, profesii diferite,
deci specializãri în diverse domenii ºi din acest motiv au nevoie de ceva timp pânã reuºesc sã se
familiarizeze cu cerinþele profesiunii de bibliotecar conºtient de misiunea sa. Cheltuirea, în cazul
nostru, a unui miliard ºi mai bine de jumãtate din banii contribuabililor, impune o responsabilitate
sporitã. Bucuria este deosebitã atunci când utilizatorii sunt foarte multumiþi de fondul de documente
existent în bibliotecã. Suntem însã conºtienþi cã niciodatã nu vom putea satisface cerinþele tuturor
utilizatorilor, cu toate cã ne-am dori acest lucru ºi suntem permanent preocupaþi sã facem progrese în
acest sens.
În spiritul celor afirmate, am considerat acest moment potrivit pentru a împãrþi cu
dumneavostrã plãcerea de a ne reaminti cuvintele eseistului ºi poetului englez Charles Lamb care,
invocând divinitatea, spunea: „Fã-mã sã-mi respect atât de mult mintea încât sã nu îndrãznesc sã citesc
nici un text lipsit de semnificaþie sau moralã. Ajutã-mã sã-mi aleg cu aceeaºi grijã prietenii ºi cãrþile,
cãci ambele opþiuni se fac pe viaþã.
Ajutã-mã sã preþuiesc arta fãrã a rãmâne orb în faþa gândirii”.
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Cu gândul la acest fragment, am ales ºi urmãtoarele cãrþi, din raftul cu noutãþi al bibliotecii
noastre:
José Saramago - Intermitenþele morþii, Bucureºti, Polirom, 2007 Laureat al premiului Nobel pentru Literaturã, în 1998, Saramago nu poate lãsa
mai prejos nici acest roman pe care îl definitiveazã ºi îl publicã în 2005, ºi care
ne vorbeºte despre perplexitatea umanã în faþa unui eveniment inedit ºi anume
acela cã moartea decide sã-ºi suspende activitatea… Haosul ºi disperarea sunt
prezente, iar încercãrile oamenilor de a face ca moartea sã-ºi reintre în drepturi
sunt enorme. Romanul stârneºte în mintea oricãrui cititor reflecþii asupra altor
feluri de a muri ºi asupra necesitãþii morþii ºi, pe de altã parte, cartea te face sã
reflectezi ºi la faptul cã dacã eºti obsedat de ideea morþii, nu apuci sã cunoºti
prea multe din viaþã, sã trãieºti sau sã te bucuri de lucruri simple, dar
minunate…
Maria Joan Hylard, scriitoare australianã de origine irlandezã, care a obþinut
mai multe premii pentru literaturã, scrie, în 2006, romanul Carry Me Down tradus la noi, în 2007, sub titlul Declinul. El ne prezintã lumea adulþilor vãzutã
prin ochii unui copil care nu doreºte, nici mai mult nici mai puþin, decât sã poatã
detecta minciunile de orice fel ale tuturor celor din jurul sãu. Realitatea lui este
diferitã de cea a lumii în care trãieºte ºi astfel riscul de a trãi pe marginea unei
prãpãstii este în permanenþã o ameninþare. Personajul creat de autoare este unic
ºi memorabil, poate ºi prin tenacitatea cu care acþioneazã în vedera susþinerii
idealului, chiar dacã efortul devine „adevãrat test de supravieþuire”.
Daniel Cristea-Enache a strâns în volumul Convorbiri cu Octavian
Paler – Bucureºti, Editura Corint, 2007 – dialogurile purtate în urmã cu
ceva timp cu regretatul scriitor. Din confesiunile acestuia, am ales aceste
gânduri ce nu mai au nevoie de comentariu: „Da, am avut timp pentru
multe. Inclusiv sã fiu altul decât cel care am vrut sã fiu. Am avut timp sã fiu
egoist ºi superficial (…). Am avut timp sã descopãr cã lumea în care mã
aflu nu e lumea în care mi-aº fi dorit sã trãiesc, fãrã sã fiu sigur cã existã
vreuna cu care aº fi fost compatibil…. Mã gândesc la cãrþile pe care nu voi
apuca sã le citesc. Sau sã le recitesc. O frazã e de ajuns uneori ca sã mã facã
sã uit de ceea ce e meschin în mine. Ca aceasta din Sfântul Augustin:
Timpul este o imitaþie a veºniciei. Ceea ce timpul nu poate egala prin
permanenþã, remarca Bossuet, se strãduieºte sã imite prin succesiune”.
Tot Octavian Paler este cel care ne-a asigurat cã:
„avem timp sã sfãrâmãm un vis ºi sã-l reinventãm,
avem timp sã ne facem prieteni, sã-i pierdem,
avem timp sã primim lecþii ºi sã le uitãm dupã aceea,
avem timp sã primim daruri ºi sã nu le înþelegem.
Avem timp pentru toate” dar...
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Din raftul cu noutãþi, desprindem apoi o carte solicitatã de un alt
segment de cititori - Fenomenul Lavinia Tatomir, carte alcãtuitã de mama
Laviniei – Mariana Tatomir – Bucureºti, Editura Univers, 2006. Volumul
atinge sufletele prin francheþea, duioºia ºi tandreþea ce rãzbat din paginile
lui. Motivul obsedant al cãrþii este marea iubire pe care Lavinia Tatomir a
trãit-o alãturi de cel care i-a fost soþ, actorul Adrian Pintea. În carte, ni se
prezintã Lavinia Tatomir ca un adevãrat fenomen, cu o zestre nativã de
excepþie, în care se manifestã firesc forþe astrale necunoscute, „producînd
fenomene paranormale: psihokinezia, cogniþia, retrocogniþia,
clarviziunea, decorporalizarea, taumaturgia, producerea unor fenomene
absolut normale, dar fãrã metode de explicare cunoscute pentru ºtiinþele
timpului nostru”.
Editura Allfa, din Bucureºti, a editat, în 2006, în colecþia „Cãrþi
adevãrate”, volumul Anticarul din Kabul al jurnalistei Asne Seierstad care
astãzi trãieºte în Norvegia, ºi care a primit numeroase premii pentru
jurnalism, poate ºi pentru cã a fost prezentã în puncte fierbinþi, cu conflicte
militare, cum ar fi Cecenia, zona Balcanilor, Afganistan ºi Irak. Pentru a
scrie cartea amintitã, autoarea a locuit la familia unui anticar din Kabul, ca
sã cunoascã mai bine acest colþ întunecat de lume, ºi pentru a putea face
nemuritoare dragostea anticarului pentru lumea cãrþilor care uneori, sub
privirile sale îngrozite, i-au fost arse. Dar... au fost scrise sau „gãsite”
altele care i-au luat locul... Cartea rãmâne unicã prin ridicarea „vãlului” ce
descoperã viaþa de zi cu zi a unei familii islamice. Sunt multe lucruri care
nouã, celor din exteriorul zonei, ne par imposibil de trãit ºi suportat, în
secolul XXI.
Nicolae Manolescu este prezent în raftul nostru cu volumul
Andersen cel crud ºi alte teme, carte apãrutã la Bucureºti, Editura Corint,
2006, în colecþia „Scriitori români”. Andrei Terian, prefaþatorul cãrþii,
constatã cã Nicolae Manolescu „nu numai cã opune necesitatea literaturii
hazardului vieþii, dar o transferã pe cea dintâi, asupra celui din urmã. De
altfel, acesta e un procedeu recurent al Temelor ºi el se poate lãmuri mai
bine apelând la o distincþie pe care o stabileºte chiar autorul”. Din
cuprinsul cãrþii amintim: Despre cronica literarã, Duplicitatea lui André
Gide, „Lumea” lui Dostoievski, Andersen cel crud, Reîntâlnire cu Tudor
Vianu, Cu Ivasiuc la James Joyce, Proza ruseascã, Procust, între Palas
Atena ºi Theseu etc. Cartea se adreseazã celor avizaþi, dar ºi iubitorilor de
literaturã.
Scurta cronicã a Annei-Magdalena Bach - traducere, prefaþã ºi note de George Sbârcea,
Bucureºti, Humanitas, 2007. Seria „Contrapunct” a editurii amintite ne propune o remarcabilã carte de
suflet ºi mãrturii despre geneza marilor capodopere bachiene. Paradoxalã mi s-a pãrut tocmai furtuna,
cu gravitatea ºi impetuozitatea ei cu tot, din aproape toate compoziþiile lui Bach, ºi liniºtea serilor lungi
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de toamnã sau de iarnã descrise de cea de-a doua soþie a compozitorului Anna-Magdalena - care îºi aminteºte: „Sebastian ºi cu mine ºedeam unul
lângã altul copiind note muzicale - pentru cã aºa ceva era oricând de fãcut ºi
ºtimele cantatelor de duminicã au fost, în cea mai mare parte, copiate de noi
doi.... Eu pãstram tãcerea cea mai desãvârºitã, deoarece în timp ce
Sebastian copia ºtimele cu scrisul lui frumos ºi uºor.... se întâmpla adeseori
sã-i vinã inspiraþia”... Deci liniºtea lui era cea dinaintea furtunii,
întotdeauna...
Aceeaºi neobositã Editurã Polirom ne oferã ºi cartea lui Andrei
ªerban O biografie, Iaºi, 2006. Ea ne poartã de la inocenþã pânã la
înþelepciune, de la subiecte profunde la umor deplin, de la „simplitatea”
vieþii de zi cu zi la preþul gloriei, din România în America, dar ºi înapoi.
Volumul face încã o datã, dacã mai era cumva nevoie, în cazul lui Andrei
ªerban, dovada cã omul sfinþeºte locul. „Spre deosebire de un scriitor, –
spune Andrei ªerban – care creeazã în singurãtate, în teatru suntem obligaþi
sã facem apel unii la alþii. Alþii depind de mine ºi eu de ei, ºi aceastã relaþie
îmi dã forþã. Ca regizor, nu ºtiu exact care este rolul meu, ºtiu doar cã
pasiunea mea face parte dintr-o cãutare colectivã, în termeni poetici, cã ºi
eu contribui ca focul sã fie aprins.”
Chipuri ale rãului în lumea de astãzi - Mario Vargas Llosa în dialog
cu Gabriel Liiceanu, Bucureºti, Humanitas, 2006, este o ediþie bilingvã,
românã-spaniolã. ªi aceastã carte demonstreazã, pentru a nu ºtiu câta oarã,
cã marile personalitãþi ale omenirii sunt oameni care trãiesc, graþie
pasiunilor nestãvilite, pentru ceva… În cazul de faþã pentru scris… Mario
Vargas Llosa ne mãrturiseºte: „Eu trãiesc scriind. Munca îmi organizeazã
viaþa, mã apãrã de frustrãri, de eºecuri, de obstacole pe care le înfruntãm
toþi în viaþa de zi cu zi. Munca îmi ordoneazã tot ce mi se întâmplã, bune ºi
rele, oamenii pe care îi cunosc, lucrurile pe care le vãd, le citesc, le visez ºi,
desigur, mi le imaginez”… „Nu ºtiu cine a spus cã e de ajuns sã priveºti
intens un obiect, pentru ca el sã devinã interesant. Însuºi privitul foii de
hîrtie te poate pune la treabã (…), nu existã lucru mai minunat pe lume decît
scrisul ! Este singura orgie perpetuã pe care ºi-o poate oferi o fiinþã
umanã.” De aceea, Mario Vargas Llossa este îndreptãþit sã afirme fãrã
greutate cã se poate pierde complet în iluzie, adicã poate aboli timpul ºi
spaþiul din jur ºi poate trãi în ficþiunea la care scrie.
Rodica LAZÃR
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Ilustra]ia de carte (II)
Cu toate cã secolul al XVIII-lea a însemnat pentru cele trei Þãri Româneºti o limitare a
autonomiei lor politice ºi o accentuare a exploatãrii economice, consecinþã a ocupãrii Transilvaniei de
cãtre Imperiul Habsburgic (1688) ºi a instaurãrii domniilor fanariote în Moldova (1711) ºi în Þara
Româneascã (1716), cultura româneascã înregistreazã o evoluþie lentã, dar continuã. Se simte tot mai
pregnant, în ultimele decenii ale secolului, suflul înnoitor al Iluminismului reprezentat în Transilvania
de ªcoala Ardeleanã.
Din a doua jumãtate a secolului, sporeºte continuu fondul de carte laicã, consecinþã a evoluþiei
culturii ºi a progreselor învãþãmântului, ajungând aproape sã egaleze în ultimele douã decenii cartea
bisericeascã. Odatã cu creºterea cererii de carþi, tiparul dobândeºte un caracter tehnicist. Asistãm la
sporirea tirajului în cazul cãrþii religioase ºi la o îmbogãþire a ilustraþiilor realizate la un înalt nivel
artistic ºi tehnic.
AspectuI grafic al cãrþilor suscitã un interes deosebit, ceea ce a dus la o intensã circulaþie de
tipografi ºi gravori de la un centru tipografic la altul, neþinând seama de graniþele politice care separau
cele trei þãri româneºti. În Transilvania spre
exemplu, mai mulþi factori au determinat-o pe
împãrãteasa Maria Tereza sã ia mãsuri pentru
înfiinþarea unei tipografii româneºti. În aceste
împrejurãri, la mijlocul secolului al XVIII-lea se
pune în funcþiune tipografia de la Blaj. Încã de la
primele apariþii, cãrþile religioase de slujbã ºi de
ritual sunt împodobite cu numeroase ornamente ºi
ilustraþii de o realã valoare artisticã, realizate în
tehnica gravurii în lemn, de câþiva talentaþi meºteri
gravori care au lucrat ulterior pentru anumite
tipografii din Transilvania,Þara Româneascã ºi
Moldova ºi chiar dincolo de hotarele acestora. O
Monument istoric.
În aceastã clãdire au funcþionat un timp mãnãstirea
parte din xilogravurile realizate de înzestraþii
Buna Vestire, tipografia cu atelierul xilografilor
meºteri le regãsim ºi în Biblioteca Muzeului
þi Seminarul cãlugãraºilor.
Civilizaþiei
Dacice ºi Romane din Deva, din care am
În prezent, Biblioteca Documentarã "T. Cipariu"
selectat spre prezentare câteva cãrþi religioase,
þi Biblioteca Orãþeneascã.
majoritatea tipãrite la Blaj.
În a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea în Transilvania, circulaþia cãrþilor era foarte amplã.
Subliniem aici importanþa centrului tipografic din Blaj care avea strânse relaþii cu OccidentuI, ceea ce
a lãrgit contactul cu arta apuseanã. Cãrþile ilustrate ºi culegerile de gravuri ofereau multiple surse de
inspiraþie pentru gravorii activi din Transilvania. Cu influenþe dinspre celelalte centre tipografice, din
cele douã provincii româneºti, dar mai ales sub auspiciile ideilor iluministe preluate direct din
Occidentul Europei prin învãþaþii blãjeni Samuil Micu, Gheorghe ªincai, Petru Maior, vechea
tipografie din Blaj ºi-a cucerit un renume în istoria culturii noastre româneºti. Tipãriturile româneºti se
impun printr-o execuþie graficã de o aleasã þinutã, remarcându-se cãrþile de slujbã ºi ritual, tipãrite pe
hârtie de bunã calitate.
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Revenind la colecþia de carte veche româneascã a muzeului devean, prezentãm în ordine
cronologicã unele cãrþi de cult care, prin nivelul artistic deosebit ºi prin conþinutul bogat de idei, s-au
bucurat de o mare apreciere ºi rãspândire în întreg spaþiul românesc ºi chiar în afara lui.
În anul 1753, tipografia blãjeanã tipãreºte prima carte
religioasã care s-a pãstrat, Stratnicul. Ilustraþiile au fost
realizate de Vlaicu, cel dintâi gravor în lemn, în cadrul
tipografiei de la Blaj. Cartea cuprinde ilustraþii xilogravate
reprezentând Mãnãstirea de la Blaj, scenele „Rãstignirea lui
Isus” ºi „Învierea”. De asemenea, cartea a fost decoratã cu
frontispicii ºi viniete. Cu excepþia acestora, celelalte scene sunt
semnate de gravorul Vlaicu. O parte din ilustraþiile Stratnicului
vor fi folosite de gravor pentru ilustrarea altor cãrþi.
O privire de ansamblu asupra xilogravurilor realizate de
Vlaicu certificã însuºirile sale artistice, asociate cu unele
naivitãþi ºi deficienþe, ce imprimã lucrãrilor un stil specific uºor
de recunoscut. Pãrãsind modelele tradiþionale de largã circulaþie
în ambianþa bizantino-balcanicã, Vlaicu a apelat cu precãdere la
surse occidentale, aducând astfel o contribuþie importantã la
schimbarea orientãrii ilustraþiei de carte româneascã, la
reînnoirea acesteia, la îndreptarea ei pe un fãgaº mai realist.
Gravorul Vlaicu s-a aflat sub influenþa xilogravurii germane din
epoca Renaºterii. Se presupune cã acest talentat meºter a activat
la Blaj o vreme scurtã, probabil doi ani, timp în care a apelat în
repetate rânduri la modele apusene, de aici ºi supoziþia cã ar fi
originar de undeva din Transilvania, ºi nu de la RâmnicuVlaicu, Mãnãstirea de la Blaj,
Ceaslov, Blaj, 1751
Vâlcea, respectiv din Þara Româneascã, cum s-a afirmat
anterior.
În anul 1776 este scoasã de
sub tipar Evanghelia, un exemplar
aflându-se în colecþia muzeului. La
ilustraþiile ei vor lucra gravorii
Sandu ºi Petru Papavici
Râmniceanul. Xilogravurile
realizate de ei au o contribuþie
însemnatã la fãurirea faimei
cãrþilor blãjene. Dintre ilustraþiile
Evangheliei, menþionãm cadrul
foii de titlu, reprezentând o
imagine de mari dimensiuni,
îngrijit desenatã, de forma unei
niºe de altar baroc. Cei doi pilaºtri
sunt casetaþi ºi decoraþi cu figurile
sfinþilor apostoli Petru ºi Pavel,
scena Buneivestiri ºi simbolurile
Petru Papavici Rimniceanul - Strastnic, Blaj, 1773
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Petru Papavici Rimniceanul - Penticostar, Blaj, 1768

evangheliºtilor Marcu, Matei, Ioan ºi Luca (leul, omul-vãrsãtor, vulturul ºi, respectiv, taurul - n. red.).
Xilogravura este semnatã de Petru Papavici Râmniceanul Tipograful. Acelaºi gravor va realiza ºi un
frontispiciu compus dintr-o încãrcãturã vegetalã preluatã din recuzita barocului, care formeazã trei
medalioane circulare în care sunt redate trei personaje: în centru este situat Isus, flancat de Maica
Domnului ºi Sf. Ioan.
Petru Papavici Râmniceanul este considerat a fi cel mai prolific gravor în lemn din Blaj.
Stilistic ºi iconografic, acesta este un remarcabil continuator al tradiþiei bizantino-balcanice ºi
bizantino-ruse. Uneori însã apeleazã la modele în stilul Renaºterii sau al Barocului german.
Xilogravurile lui se caracterizeazã prin prezentarea clarã a figurilor, printr-o predilecþie pentru
stilizarea formelor ºi prin efecte decorative.
Gravorul Sandu Tipograf va realiza, în interiorul Evangheliei, trei ilustraþii: un frontispiciu ºi
imaginea evangheliºtilor Luca ºi Ioan. Ocupând fiecare câte o paginã întreagã, sunt redaþi în picioare
în cadrul unui interior cu câte o carte în mânã, având alãturi uneltele de scris ºi fiind însoþiþi de
simbolurile lor. Analizând aceste imagini, observãm cã personajele nu mai pãstreazã nimic din
rigiditatea ºi hieratismul bizantin, iar elementele decorative ºi arhitecturale îºi au originea în arta
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Renaºterii, marcând însã fuziunea cu motive
ornamentale de inspiraþie barocã. Stãpân pe
tehnica gravurii în lemn, bun desenator, Sandu
Tipograf a reuºit sã realizeze xilogravuri de o
autenticã valoare artisticã. Originar din
Moldova, el a activat înainte de a veni la Blaj
(1765?) la tipografiile din Rãdãuþi, Buzãu ºi
Iaºi. Din anul 1786, pãstrãm în colecþia
muzeului nostru un Acatist de mici
dimensiuni. llustraþiile cãrþii sunt semnate de
Petru Papavici Râmniceanul. Scenele
cuprinse sunt miniaturale ºi îi reprezintã pe
„Sf. Nicolae”, „Isus în slavã”, „Izvorul cel de
viaþã dãdãtor”. Aceste imagini vin sã confirme
calitãþile de iscusit gravor în lemn. Se
evidenþiazã faptul cã acesta a recurs la modele
apãrute în perioada brâncoveneascã ºi
postbrâncoveneascã, manifestând predilecþie
pentru cele de la Râmnic, oraºul sãu de
origine, exemple reuºite din punct de vedere
tematic ºi interpretativ.
De la tipografia lui Petru Barth, din
Sibiu, pãstrãm un Liturghier (1798), ale cãrui
ilustraþii au fost realizate de gravorul Dimitrie
Finta. Cele trei xilogravuri reprezintã trei
ierarhi, autorii liturghiilor: „Sf. Ioan Gurã de
Aur”, „Sf. Vasile cel Mare” ºi „Sf. Grigorie
Teologul”. De asemenea, în cuprinsul cãrþii
Sandul Tipograf - Evanghelie, Blaj, 1765
întâlnim imaginea Proscomidiei, frontispicii
ºi viniete. Doar xilogravura reprezentându-l
pe Sf. Vasile menþioneazã numele autorului, care semneazã cu iniþiale chirilice D.F.
Se presupune cã între anii 1782-1797, Dimitrie Finta a activat în cadrul tipografiei blãjene. În
anul 1798, îl gãsim la tipografia din Sibiu unde va realiza xilogravurile pentru Liturghier. Gravorul ºia dovedit calitãþile sale în tehnica gravurii în lemn, în cadrul tipografiei blãjene, unde a fost ºi un bun
tipograf, ºi la tipografia din Sibiu.
Menþionãm în colecþia de carte veche a muzeului un Triod tipãrit în anul 1813 la Blaj, ale
cãrui ilustraþii sunt realizate ºi semnate de gravorul Petru Papavici Râmniceanul. Cadrul foii de titlu se
prezintã sub forma unei niºe de altar baroc. Cei doi pilaºtri sunt decoraþi cu medalioane ovale
înfãþisând personajele: Sofronie patriarh, Gherman patriarh, Andrei Criteanul, Iosif monah ºi Teodor
Studitul. Coronamentul, în segment de arc, este despicat în centru, unde este amplasat un amplu cartuº
baroc, conturat cu volute în care se înscrie ºi imaginea lui lisus. Pe soclul niºei este reprezentatã scena
Buneivestiri. În cele patru colþuri ale cadrului sunt redate simbolurile celor patru evangheliºti: Matei,
Luca, Marcu ºi Ioan. Dacã ornamentele sunt de origine barocã, prezentarea iconograficã aparþine
lumii ortodoxe.
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Celelalte scene reprezentate în Triod ( „Bunavestire”,
„Rãstignirea”, „Vameºul ºi fariseul”) sunt imagini în care se
poate observa existenþa unor elemente narative. Petru
Papavici realizeazã frumoase scene compozitionale,
permiþându-ºi unele libertãþi în diversificarea detaliilor ºi a
expresiilor. Gravorul este înclinat spre eclectism,
inspirându-se din modele renascentiste, baroce, probabil de
sorginte germanã, contribuind în felul acesta ºi la difuzarea
unor modele occidentale în grafica româneascã. Din
interiorul cãrþii nu lipsesc frontispiciile, vinietele ºi
iniþialele frumos ornamentate, realizate de acelaºi gravor.
Plãcile gravate de Petru Papavici au fost folosite la ilustrarea
cãrþilor bisericeºti tipãrite la Blaj, pânã spre mijlocul
deceniului al treilea al secolului al XIX-lea, ceea ce denotã
prestigiul de care se bucura gravorul în acea perioadã.
Din punct de vedere iconografic si stilistic, în creaþia
gravorilor amintiþi se observã mai pronunþat influenþa artei
apusene, a Goticului târziu, a Renaºterii ºi a Barocului, în
Dimitrie Finta - Octoih, Blaj, 1792
special cel german. Pãrãsind modelele tradiþionale de largã
circulaþie bizantino-balcanicã, gravorii au apelat cu
precãdere la surse occidentale, aducând astfel o
contribuþie importantã la schimbarea orientãrii
ilustraþiei de carte româneascã, la reînnoirea acesteia ºi
la îndreptarea ei spre un fãgaº mai realist. O parte dintre
xilogravurile realizate de talentaþii meºteri de la Blaj, au
fost folosite ulterior ca model de cãtre diverºi gravori
din tipografiile din Buda, Sibiu, Braºov, Bucureºti.
Multe dintre xilogravuri au constituit o sursã de
inspiraþie atât pentru pictura bisericeascã din lãcaºurile
de cult, cât ºi pentru icoanele pictate pe sticlã de meºterii
iconari. Mai amintim cã o serie de plachete ale
tipografiei blãjene au figurat în anul 1936 la o expoziþie
internaþionalã organizatã la Roma, fãcând o bunã
propagandã artei ºi culturii româneºti.
Prin prezentarea creaþiei acestor meºteri gravori,
subliniem valoarea artisticã a creaþiilor acestora,
încercând sã stabilim locul ºi rolul lor în contextul
graficii româneºti de carte veche ºi renumele de care sau bucurat de-a lungul veacurilor. De asemenea, am
dorit sã arãtãm strânsele legãturi dintre Þãrile Române ºi
Occident, realizate ºi consolidate ºi prin intermediul
cãrþilor gravate sau xilogravate într-o perioadã de
evoluþie a culturii ºi artei româneºti cunoscutã sub
numele de Secolul Luminilor.
Ioanitiu Endredi - Octoih, Blaj, 1783
Doina IONESCU
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Re^nvierea
unei arte
str@vechi
Trecutul ne fascineaz@, ne atrage prin

misterul }i frumuse]ea ascuns@ în
atâtea }i atâtea crea]ii artistice. Vechile
manuscrise medievale în care text,
scriitur@ }i decora]ie formeaz@ un
ansamblu închegat, armonios }i rafinat
farmec@ }i în ziua de azi. Reînvierea
unor arte vechi de secole este, poate, }i
o form@ de a evada dintr-un prezent
agresiv }i incapabil de a oferi bucurii.
Str@lucirea vechilor miniaturi, a a}anumitelor enluminures, este reg@sit@ }i
pus@ în lumin@ de tot mai mul]i arti}ti
profesioni}ti sau amatori. O tân@r@
artist@ amatoare din Fran]a ne-a
dest@inuit dragostea ei pentru arta
miniaturii }i a caligrafiei, punându-ne la
dispozi]ie imaginile unor anluminuri
create de ea, cu migal@, talent,
rafinament }i, mai ales, cu foarte mult@
pasiune. Iat@, în cuvinte pu]ine,
m@rturia lui Nathalie Préau, iar
imaginile vorbesc de la sine.
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Am o mare pasiune pentru Evul Mediu ºi de aceea mi-am îndreptat atenþia spre caligrafie.
Activitatea mea se numeºte „Enluminath”. Cred cã aceastã pasiune îmi vine din copilãrie, când
pãrinþii mã duceau la spectacolele de sunet ºi luminã de la castelul Rochefoucauld, unde m-am nãscut.
Cum nu existau cursuri organizate în oraºul meu, am învãþat primele noþiuni dintr-un manual pe care lam cumpãrat. Exersam o orã pe zi. Aveam astfel, tehnica ºi materialul într-un singur loc ºi nu-mi
rãmânea decât sã încep sã practic. Mã antrenam ca sã învãþ „ductul” goticului, adicã scrierea pe care
am ales-o ca sã-mi fac debutul, dar nu e nici pe departe cea mai simplã scriere. Cu rãbdare, cu rigoare,
dar mai ales cu multã voinþã, am reuºit sã obþin bune rezultate. Mai târziu, m-am mutat la Poitiers. Aici,
vizitând într-o zi Casa Evului Mediu, am fost subjugatã de culorile ºi precizia trãsãturilor minunatelor
lucrãri ce au strãbãtut timpul. Mã întrebam fascinatã cum a fost posibilã realizarea unor asemenea
minuni. Am fãcut, prin urmare, un stagiu de studiere a anluminurilor ca sã învãþ utilizarea culorilor ºi
sã învãþ cum se fixeazã foiþa de aur pe pergament. De atunci încoace, munca mea s-a schimbat, existã
mult mai multe detalii în lucrãrile mele. Dar nu vreau sã mã opresc doar la lumea medievalã. Se pot
realiza anluminuri frumoase, moderne, în guaºã sau acuarelã, mijloacele artistice sunt atât de vaste,
încât ar fi pãcat sã le limitãm ºi sã le etichetãm ca pe o marfã într-un magazin.
Crearea de miniaturi este o muncã foarte migãloasã în care fiecare etapã este importantã, însã
rezultatul meritã toate aceste eforturi de concentrare.
Miniatura medievalã are coduri coloristice, postùri pe care le respect, însã miniatura modernã
are un viitor frumos în faþa ei ºi meritã în egalã mãsurã sã fie apreciatã. A pune în luminã un text trebuie
sã rãmânã o plãcere, la fel cu aceea de a caligrafia, oricare ar fi tehnicile adoptate. Este ca ºi cum am
apãsa pe pedala creativitãþii, a inspiraþiei: sã creãm, sã pictãm, pentru a înveseli sau a emoþiona, pentru
cã arta nu cunoaºte limite.
Compoziþiile mele sunt foarte diverse: am început cu subiecte cu zâne, trolls (fiinþe legendare
magice din mitologia nordicã – n. red.), dragoni etc. M-a inspirat tot ceea ce are legãturã cu pasiunea
mea pentru arta medievalã. Mai existã apoi citatele pe care le caligrafiez, unele sunt atât de frumoase
ºi atât de adevãrate, încât þin sã le pun în valoare printr-un scris frumos ºi aurit.
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Adolescentã fiind, îmi plãcea sã scriu texte în care îmi descriam stãrile sufleteºti, pe unele le-am
caligrafiat ºi au devenit anluminuri, dar am un proiect în curs ca sã prelucrez mai multe. Am selecþionat
deja vreo 20 pe care vreau sã le ornez ºi sã le adun laolaltã printr-o reliurã artizanalã. Pentru cã iubesc
cãrþile, m-am gândit la cei care le iubesc la rândul lor ºi am început sã confecþionez semne de carte,
companionul ideal pentru cititor.
Am realizat deasemenea un meniu ºi un faire-part pentru un mariaj medieval în familia socrilor
mei. Pentru sãrbãtorile de sfârºit de an, cãrþile poºtale - felicitãri sunt indispensabile. Am conceput ºi
niºte etichete cu o iniþialã care sã se agaþe de cadoul oferit în astfel ocazii. Uneori lucrez la comandã,
las scrisul ºi culorile la alegerea beneficiarului ºi eu mã ocup de punerea în paginã.
Încerc sã creez o anumitã armonie, totul petrecându-se într-un feeling, dupã cum percep, dupã
cum simt persoana ºi mesajul pe care vrea sã-l transmitã. Fac cercetãri ºi mã inspir din ele dupã care
prezint o machetã de proiect ºi, dacã persoana este de acord, mã lansez. Cel mai adesea, oamenii
preferã sã mã lase pe mine sã hotãrãsc, au încredere în priceperea mea.
Miniatura medievalã are niºte coduri de culori, postùri pe care le respect, dar miniatura modernã
are un viitor foarte frumos ºi meritã sã fie apreciatã. A pune în luminã un text trebuie sã rãmânã o
plãcere, asemenea caligrafiei, oricare ar fi tehnicile adoptate. Este ca ºi cum ai apãsa pe pedala
creativitãþii, a inspiraþiei, pentru a înveseli sau a emoþiona pentru cã arta nu are graniþe. Dupã mine,
întreaga plãcere a caligrafiatului constã, pe de o parte, în sunetul peniþei ºi în mirosul cernelii. Pe de
altã parte, a forma litere ca sã obþii o scriiturã neobiºnuitã ºi a vedea privirea oamenilor iluminându-se
la vederea, bunãoarã, a prenumelui lor pus în valoare, este un dar minunat care îþi dã curaj sã
perseverezi.
A descoperi minunile timpurilor apuse, a-þi împãrtãºi pasiunea cu alþi oameni, copii sau adulþi,
face parte din plãcerea de a reînvia trecutul. Progresul reprezentat de calculator este incontestabil, însã
trecutul poate aduce multe învãþãminte din multe domenii. Trebuie sã ne interesãm îndeaproape de el
pentru cã are multe lucruri sã ne spunã ºi sã ne înveþe.
Nathalie PRÉAU
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Despre bibliotecile publice din SUA
Centrul de Pregãtire Profesionalã în Culturã, Biblioteca Judeþeanã „Octavian Goga”, din ClujNapoca ºi Filiala Cluj a Asociaþiei Naþionale a Bibliotecilor Publice din România a organizat, în
perioada 16-20 iulie a.c., cursul cu tema „Bibliotecile în societatea informaþiei”, susþinut de doamna
Hermina Anghelescu, doctor în biblioteconomie, profesor asociat la Wayne State University, Detroit,
MI. Acest curs se înscrie în Programul de Biblioteconomie ºi ªtiinþa Informãrii.
A fost un curs interesant, un
schimb de experienþã în urma cãruia
Biblioteca Publicã - Seatle, WA, S.U.A.
am aflat modalitatea de lucru ºi de
funcþionare a bibliotecilor din S. U. A.
unde biblioteca publicã joacã un rol
însemnat pentru comunitate, fiind un
centru de informare pentru utilizatori.
Este instituþia cu rol cultural, de
educare, de recreere, de învãþare ºi
instruire (se fac cursuri de
alfabetizare). De asemenea,
biblioteca organizeazã cursuri de
utilizare a computerelor, a diferitelor
programe necesare folosirii acestora.
Este spaþiul în care utilizatorul are
acces la informaþie, se poate relaxa
sau poate chiar mânca. Existã spaþii
amenajate în acest sens (cafenele) cu
reguli precise. În cadrul bibliotecii din
America sunt incluse ºi muzee ºi arhive la care accesul e posibil cu un singur permis.
Referitor la documente, dacã o carte nu circulã trei ani de la introducerea ei în bibliotecã, acea
carte este casatã. Ca numãr de titluri, se achiziþioneazã maximum cinci exemplare dintr-un titlu. Pe
lângã biblioteci funcþioneazã asociaþii neguvernamentale gen „Prietenii bibliotecilor” cu rol de a
atrage fonduri.
Biblioteca Publicã - New York, N.Y., S.U.A.
Bibliotecarul american trebuie sã fie o
persoanã bine instruitã, cu o formaþie
impecabilã ºi capabil sã rãspundã tuturor
solicitãrilor, de la cele mai banale întrebãri
(în ce zi suntem azi?) pânã la solicitãri ºi
referinþe complexe. Pentru a fi bibliotecar,
trebuie sã ai studii superioare, apoi sã urmezi
un masterat în biblioteconomie în cadrul
universitãþilor acreditate de cãtre Asociaþia
Bibliotecarilor, asociaþie cu o mare influenþã
asupra universitãþilor. Acestea sunt condiþiile
Vox Libri, Nr. 2, Vara - Toamna 2007

33

Profesiune ,si vocatie
,
necesare ca sã poþi lucra într-o bibliotecã publicã
din S. U. A.
Atribuþiile bibliotecarilor de referinþã: dau
informaþii utilizatorilor, rãspund la întrebãri
factuale, fac verificãri bibliografice, împrumut
interbibliotecar, furnizare de documente, servicii
de redirecþionare, cãutãri în baza de date,
diseminarea selectivã a informaþiei, consultanþã
ºi asistenþã pentru lucrãri de diplomã ºi doctorat,
sunt brokeri de informare, scriu adnotãri ºi
abstracte, fac traduceri, bibliografii, indexuri,
creeazã ºi menþin pagini de web, scriu granturi,
cerceteazã ºi publicã, au rolul de îndrumare a
lecturii, dezvoltarea colecþiilor, fac selecþie ºi
achiziþie, se ocupã de purificarea colecþiilor,
elaboreazã programe, alfabetizare
informaþionalã, instruire bibliograficã care poate
fi în bibliotecã sau în instituþii, marketing, fac
parte din comisii de specialitate (în instituþii sau
în asociaþii profesionale), participã la conferinþe,
prezintã lucrãri, fac studii legate de comunitatea
pe care o servesc.
În ceea ce priveºte tipurile de servicii
folosite, acestea sunt: tradiþionale, asistenþã
tehnicã pentru computere, telefon, e-mail în timp
real prin SMS sau servicii virtuale.
Sã sperãm cã, în viitorul apropiat, ºi
utilizatorii din România vor avea parte de
serviciile moderne ale bibliotecilor americane ºi
de un mult mai facil acces la informaþie. De exemplu, de acasã
sau din orice alt loc, utilizatorul va putea accesa bazele de date
ale bibliotecilor ºi îºi va lua informaþia de care are nevoie.
Ciprian DRÃGAN
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Povestea aldinelor
Iubitorii cãrþii, editorii, scriitorii, bibliotecarii dar,
mai ales, tipografii sunt familiarizaþi cu termenul „aldine”
atunci când se referã la tipul de literã îngroºatã ºi înclinatã.
De unde îi vine numele? Lingviºtii, specialiºti în
etimologii, vor spune cã este un nume propriu transformat
în substantiv comun. Aºa ºi este. Pentru a afla povestea
acestei etimologii va trebui sã ne întoarcem în timp, sã
poposim în Veneþia anului 1450. Pluteºte parcã în aer
zvonul marilor schimbãri aduse peste trei ani de vântul
istoriei: cucerirea Constantinopolului de cãtre otomani ºi
cãderea Imperiului Bizantin. În oraºul dogilor încep sã
vinã tot mai mulþi învãþaþi din Bizanþ, profunzi ºi
împãtimiþi cunoscãtori ai culturii antice, vin ºi aduc cu ei
sute de manuscrise ale anticilor greci. În Germania,
Gutenberg inventase deja o maºinãrie care putea sã
reproducã pe hârtie zeci ºi zeci de texte, apar tipografiile ºi,
deci, o nouã meserie, aceea de tipograf.
În aceºti ani, în timpul dogelui Francesco Foscari, la mijlocul secolului XV, în
1450/1449, în orãºelul Bassiano din provincia Latio, se naºte Teobaldo Manucci, devenit
Aldo Manuzzio ºi apoi, latinizat, Aldus Manutius. Avea sã fie cel mai mare tipograf al vremii
ºi primul editor în sensul modern al cuvântului. Umanist înnãscut, a studiat cu pasiune
limbile clasice: latina, la Roma ºi greaca, la Ferrara. Îl va cunoaºte pe marele umanist Pico
della Mirandola (1463-1494) care îl va atrage în fascinanta lume a ideilor lui Marsilio Ficino
(1433-1499), admirator al filosofiei lui Platon. Nepoþii lui Pico della Mirandola, Lionello ºi
Alberto Pio, vor fi primii „sponsori” ai îndrãzneþului proiect al lui Aldo Manuzio de a-i edita
pe marii clasici ai Antichitãþii. Urmãrind acest ideal, în 1490 se va stabili la Veneþia, oraº care
era deja un important centru tipografic ºi rãspântie culturalã unde se întâlneau cãrturari
erudiþi refugiaþi din apusul Imperiu Bizantin.
Prima tipografie din Veneþia a fost înfiinþatã în jurul anului 1460, de cãtre Nicolas
Jenson, gravorul regelui Franþei. Nicolae Iorga schiþeazã în cîteva cuvinte atmosfera
veneþianã a acelor vremuri: „O glorie a Veneþiei în veacul al XV-lea, glorie care se þine ºi de
literaturã, dar se þine ºi de artã, este tipografia veneþianã. Tipografia în Veneþia a fost adusã de
doi germani, Ioan ºi Windelin de Spira, ºi de un francez, Nicolas Jenson, cari au venit aici, ca
într-un loc cu mulþi clienþi bogaþi, ºi au început sã tipãreascã cãrþi de un lux extraordinar. Pe
urmã s-au stabilit însã ºi italieni, cari au dat un numãr nesfârºit de cãrþi relativ ieftine, trei mii
în treizeci de ani începând de la 1469.” (N. Iorga, Pe drumuri depãrtate, vol. I, Editura
Vox Libri, Nr. 2, Vara - Toamna 2007
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Aristotel Libreria antiquaria Pregliasco -Torino,
lucrare tipãritã de Aldus Manuzio

Paginã din Visul lui Poliphili
de Francesco Colonna,
tipãrit de Aldus Manuzio (1499)
Vox Libri, Nr. 2, Vara - Toamna 2007

Minerva, Bucureºti, p. 623). Iar marele savant nu uitã
sã aminteascã faptul cã ºi tiparul românesc îºi are
rãdãcinile în tiparniþele veneþiene.
Efervescenþa culturalã a Veneþiei era deosebit de
favorabilã concretizãrii pasiunii lui Aldo Manuzio
pentru textele antice. Opera lui Platon, cultul
frumuseþii, idealul perfecþiunii prin artã erau subiecte la
ordinea zilei abordate de intelectualii vremii. Ajutat
financiar de Andrea Torresani, unul dintre cei mai
cunoscuþi editori veneþieni, cu a cãrei fiicã se va
cãsãtori, Aldo Manuzio îºi începe opera de editare a
marilor texte antice. Va fi ajutat ºi de Sebastiano Griffo,
meºter tipograf extrem de dãruit în turnarea literelor, în
special a complicatelor caractere greceºti cu accentele
lor atât de schimbãtoare. A adunat în jurul sãu oameni
de litere, un veritabil comitet editorial care a coordonat
editarea unor lucrãri de o valoare culturalã ºi bibliofilã
pe care trecerea timpului a sporit-o.
Primul volum tipãrit de Aldo Manuzio, în 1495,
a fost o gramaticã greacã intitulatã Erotemata, al cãrei
autor era Constantinis Lascaris, lucrare necesarã pentu
cunoaºterea limbii în care erau scrise marile
capodopere al Antichitãþii elene. Peste un an, vede
lumina tiparului o parte din opera lui Aristotel, în 5
volume in folio. În anul 1499, apare de sub teascurile
tipografiei lui Aldo Manuzio un roman scris de
Francesco de Colonna, Hypnerotomachia Poliphili,
consideratã cea mai frumoasã carte tipãritã în Italia în
anii de început ai tiparului.
Vreme de trei ani, au fost tipãrite 40 de volume, în
special clasici antici (Teocrit, Hesiod, Aristofan, Herodot,
Tucidide, Sofocle, Euripide, Demostne, Plutarh ºi, idolul
acelor timpuri, Platon). Eruditul tipograf ºi editor a tipãrit în
1502 o Rudimenta grammaticae linguae latinae a cãrei
prefaþã, în ebraicã, a scis-o el însuºi. De altfel, era autorul
prefeþelor în greacã ºi latinã la toate cãrþile pe care le-a editat.
În anul 1500, Aldo Manuzio produce o adevãratã revoluþie în
arta tiparului prin inventarea unor caractere de litere
semicursive, inspirate, din câte se spune, din scrisul poetului
Petrarca, idolatrizat de tipograful ºi editorul veneþian, dar
aducând oarecum ºi cu literele greceºti.Concepute de
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caligraful Francesco di Bologna,
poreclit Griffo, acestea vor fi
cunoscute ºi utilizate în tipografii
sub numele de caractere aldine.
Prima carte tipãritã cu aldine a fost
o lucrare de Virgiliu, apãrutã în
1501. În felul acesta, printr-o
tipãrire mai strânsã a textului,
Aldo Manuzio a reuºit sã reducã
dimensiunile. Cãrþile vor deveni
mai mici, mai uºor de transportat,
fiind precursorul cãrþii de
buzunar.. Preocuparea de a face
din carte un obiect atrãgãtor,
realizat cu gust nu-l va pãrãsi
niciodatã pe Aldo Manuzio.

Prima carte tipãritã cu
aldine a fost o lucrare de
Virgiliu, în 1501. Cãrþile vor deveni mai uºor de citit, uºor de transportat, preocuparea de a
face din carte un obiect atrãgãtor, realizat cu gust nu-l va pãrãsi niciodatã pe Aldo Manuzio.
Paginile imprimate cu aldine aveau o graþie, o armonie ºi o eleganþã ce le deosebea de
scriitura goticã, o scriiturã ce stârnea resentimente de vreme ce era folositã de cei ce
distruseserã Imperiul Roman. Dar nu numai aldinele ºi formatul in octavo sunt inovaþia lui
Aldo Manuzio: el este cel care a introdus numerotarea paginilor la cãrþi, a folosit pentru
prima datã semnele de punctuaþie (punct, virgulã, punct ºi virgulã, apostrof, accent), a
introdus pagina de titlu. Cãrþile editate de el au rãmas adevãrate capodopere ale artei
tiparului. Aldine se numesc, prin extensie, ºi cãrþile
editate de Aldo Manuzio în tipografia sa, aceste ediþii
având pânã în ziua de azi o foarte mare cãutare printre
bibliofili datoritã þinutei lor estetice deosebite.
Deviza editurii lui Aldo Manuzio era dictonul
atribuit lui Suetoniu, Festina lente!, îndemnul de a te
grãbi încet, dar sigur cãtre þintã fiind simbolizat prin
blazonul format dintr-o ancorã (stabilitate, constanþã,
concreteþe, aºteptare ºi rãbdare) în jurul cãreia se
unduieºte un delfin (agilitate, inteligenþã,
flexibilitate), putându-se citi cuvântul ALDVS. Era
ceea ce, în ziua de azi, se numeºte un brand. Uriaºa
muncã de scoatere la luminã a marii literaturi,
pasiunea cu care Aldo Manuzio ºi-a dedicat viaþa
editãrii unor cãrþi de mare valoare a exprimat-o
Lucrare de Virgilius - in octavo publicatã de Aldo manuzio, în anul 1501

Trademark
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Caractere aldine

Caracter aldin utilizat de Aldus Manutius
pentru a publica De Aetna de Pietro Bembo
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limpede el însuºi: Am fãcut legãmântul de a-mi
folosi viaþa pentru folos public ºi Dumnezeu îmi
este martor cã asta îmi e cea mai arzãtoare dorinþã.
Unei vieþi liniºtite i-am preferat o viaþã plinã de
muncã ºi de frãmântare: omul nu e nãscut pentru
plãceri nedemne de un suflet darnic, ci pentru
munci onorabile. Cato ne-a spus cã viaþa omului se
poate compara cu fierul: dacã îl folosiþi mereu, va
strãluci; dacã nu-l folosiþi deloc, rugineºte.
Prezenþa în oraºul dogilor a unui mare
numãr de învãþaþi refugiaþi din Imperiul Bizantin
cucerit de Mohamed al II-lea, l-a determinat pe
Aldo sã adune toate aceste capete luminate în ceea
ce se va numi Academia Aldinã fondatã în 1502, al
cãrui preºedinte a fost. Statutul acesteia era
redactat în limba greacã, întrunirile membrilor ei
(printre care ºi Erasm din Rotterdam) se fãceau
acasã la Aldo, în zile fixe, limba „de lucru” era
greaca ºi chiar numele membrilor ei erau
grecizate. Scopul principal al acestei Academii era
promovarea celor mai renumite scrieri ale anticilor
greci, consultarea ºi selectarea manuscriselor
greceºti ce fuseserã aduse la Veneþia. Cãrþile
extrem de valoroase editate de Aldo Manuzio l-au
determinat pe Erasm din Rotterdam, în articolul
intitulat Festina lente, scris în 1508, în plinã glorie
a editorului veneþian, sã afirme cã, pe câtã vreme
gloria lui Ptolemeu e legatã de o bibliotecã închisã
între niºte ziduri, Aldo a creat o bibliotecã ale cãrei
graniþe erau graniþele universului însuºi.
Aldo Manuzio a fost primul dintr-o
generaþie ilustrã de editori ºi tipografi veneþieni,
umaniºti ºi oameni de culturã în acelaºi timp: fiul
sãu, Paolo Manuzio (1512-1574) ºi fiul acestuia,
Aldo cel Tînãr (1547-1597) au continuat cu
strãlucire intreprinderea strãmoºului lor ºi au
editat adevãrate bijuterii bibliofile, mândria
oricãrei biblioteci ºi a oricãrui iubitor de carte.
Denisa TOMA
38
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Biblioteca Marciana - Vene]ia
Vedere exterioarã

Arcadele, logiile, vârfurile turnurilor, cupolele
Basilicii de aur, aticul Logettei, arhitravele
Bibliotecii strãluceau în nenumãrate torþe; iar
piramida înaltã a Campanillei sublime, scânteind
împreunã cu constelaþiile tãcute în inima nopþii
evoca (...) imensitatea tãcerii cereºti, pe
navigatorul îndepãrtatei lagune...
Gabriele D'Annunzio

Oraºul Veneþia a reprezentat dintotdeauna o atracþie irezistibilã pentru
oricine i-a fost, chiar ºi pentru câteva ceasuri, oaspete. Farmecul aºezãrii,
clãdirile ei de o grandoare fascinantã oglindite în luciul apei, gondolele ce
împînzesc canalele, locuri ce amintesc de Vivaldi ºi Cassanova, de Cimarosa
ºi Rossini, dar ºi de Marco Polo, de Goldoni, de Thomas Mann, Gabrielle
D'Annunzio ºi Richard Wagner, toate acestea se aºeazã definitiv în memoria
afectivã a celui ce viziteazã Veneþia. Iar muzica ce te însoþeºte în gând nu poate
fi decât tulburãtorul concert pentru oboi de Benedetto Marcello, un alt
veneþian celebru, sau frânturi din ariile verdiene ce au rãsunat pentru prima
oarã la Teatrul La Fenice. ªi tot în gând se perindã numeroasele figuri de
români ce ºi-au purtat paºii pe sub arcadele palatelor Serenissimei ºi au adus
în cultura românã o fãrâmã din tezaurul spiritual veneþian: de la Nicolaus
Olahus ºi Petru Cercel la Stolnicul Constantin Cantacuzino, de la Alecsandri
ºi Elena Negri la Nicolae Iorga, Zoe Dumitrescu-Buºulenga ºi Octavian Paler. Iar dacã în minte ne
vine vreun vers, el nu poate fi decât din nemuritorul sonet eminescian despre „viaþa falnicei Veneþii”.
Piaþa San Marco cu
Piaþa San Marco
Palatul Dogilor, cu Bazilica
San Marco ºi Campanilla,
Podul Rialto, Ponte dei
Sospiri, Teatrul La Fenice,
Ca'Foscari, Ca D'Oro sunt
nume de monumente ºi
obiective turistice care ne vin
automat în minte atunci când
auzim de acest oraº.
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Un aºezãmânt cultural nu mai puþin important, deºi poate nu la fel de cunoscut, este Biblioteca
Marciana din Veneþia, numitã astfel dupã Sfântul Apostol Marcu, patronul oraºului, al cãrui simbol,
leul, îl aflãm peste tot în oraº, de la coloana din Piaþa San Marco pânã la siglele unor instituþii.
Biblioteca veneþianã este aºezatã chiar în apropierea Pieþei San Marco, în Piazzetta dei Leoncini,
lângã Canal Grande, în vecinãtatea imediatã a emblematicelor monumente veneþiene. Încã din 1362,
poetului Petrarca i-a încolþit ideea creãrii unei biblioteci publice la Veneþia ºi, la moartea sa, a lãsat
oraºului întreaga lui bibliotecã. Mulþi umaniºti vor fi atraºi de bogãþia spiritualã ascunsã între filele
cãrþilor veneþiene ºi, grupaþi în jurul lui Aldo Manuzio, vor crea ilustra Academie Aldinã.
Despre istoria Bibliotecii Marciana, despre impresionantul ei fond de documente, am aflat mai
multe de la Doamna Dr. Annalisa BRUNI, prin articolul pe care, cu promptitudine ºi generozitate, ni
l-a pus la dispoziþie.
Biblioteca Naþionalã Marciana - Libreria di San Marco
- a luat fiinþã ca urmare a donaþiei efectuate de cardinalul grec
Bessarion (Visarion), care în anul 1468 a oferit Republicii
Veneþia, ad communem hominum utilitatem, colecþia lui de
circa 1.000 de codice latineºti ºi greceºti, pentru ca ele sã
constituie nucleul unei biblioteci publice. Pentru adãpostirea
valoroasei donaþii, Statul Veneþian i-a încredinþat arhitectului
Jacopo Sansovino construcþia unui grandios edificiu în stil
clasic, lucrãrile durând între anii 1537 ºi 1553, amplasamentul
fiind Piazza San Marco, în faþa Palatului Dogilor.
Sala dedicatã cãrþilor a fost decoratã cu pânzele unor
artiºti ca Tizian, Jacopo Tintoretto, Paolo Veronese ºi alþi
pictori renascentiºti, în vreme ce în încãperea numitã Antisala
(Vestibul), ornatã cu un tablou de Tizian, ºi-a aflat loc, pânã la
sfârºitul secolului XVI, Muzeul Statuar al Republicii
Cardinalul Bessarion
Veneþiene. Cele douã încãperi nobile sunt astãzi sãli muzeale,
în timp ce sãlile de lecturã au fost ataºate edificiului
vecin Zecca (Palatul Monedei -n. tr. apud N. Iorga), construit tot de Sansovino.

Vox Libri, Nr. 2, Vara - Toamna 2007

40

Prin marile biblioteci ale lumii

Biblioteca Marciana este renumitã mai ales
pentru fondul sãu de publicaþii greceºti (unul dintre cele
mai importante din lume), pentru manuscrisele ºi
ediþiile rare veneþiene.
La ora actualã, Marciana, cu cei o sutã de
angajaþi ai ei, face faþã unui aflux anual de peste 27.000
de vizitatori (la care se adaugã alþi 100.000 care îi
viziteazã sediul, denumit ºi Libreria Sansoviniana,
sediul monumental inclus, începând din 3 iunie 1999,
într-un circuit permanent de vizitare într-un parcurs
integrat ce mai cuprinde muzeele din Piaþa San Marco:
Palatul Dogilor, Muzeul Correr ºi Muzeul Arheologic
Naþional) ce pot avea acces la peste 65.000 de opere prin
consultare directã în sediul bibliotecii, peste 7.000 prin
intermediul serviciilor de împrumut local,
interbibliotecar naþional ºi internaþional. Biblioteca
Marciana este subordonatã Ministerului pentru Bunuri
ºi Activitãþi Culturale, Direcþia Generalã pentru Carte ºi
Instituþii Culturale (aflatã sub direcþia Profesorului
Francesco Sicilia).
Cu cele 13.057 manuscrise ale ei, 2.884
incunabule, 24.054 aºa-numite cinquecentine (cãrþi
editate în secolul XVI - n. tr.), 3.850 de periodice (dintre
care 960 curente) ºi cu cele circa un milion de volume,
Biblioteca Marciana din Veneþia reprezintã un
ansamblu organizatoric ºi de gestiune de mare
complexitate care nu se mãrgineºte doar la distribuirea
cãrþilor pe care le are în conservarei, ci ea trebuie sã
satisfacã cele mai diverse exigenþe: de la solicitarea de
fotocopii, microfilme ºi reproduceri fotografice, la
solicitarea de informaþii din baza de date pe CD-ROM ºi
on line (efectuatã de compartimentul de referinþe); de la
prezentarea materialelor conservate în bibliotecã prin
intermediul expoziþiilor interne ºi externe la
conservarea ºi pãstrarea materialelor înseºi; de la
catalogarea noilor achiziþii ºi a fondului vechi la
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studierea propriu-zisã a acestora, studiere
materializatã în publicarea revistei
„Miscellanea Marciana” ºi a fasciculului
informativ anual „Biblioteca Marciana
Newsletter”. Mai trebuie amintite iniþiativele
de promovare a lecturii ºi a culturii.
Activitatea de sporire a propriilor colecþii
permite îmbogãþirea anualã a patrimoniului cu
circa 4.500 de titluri, numeroase manuscrise
veneþiene ºi opere ale Antichitãþii.
Posibilitãþile oferite de noile tehnologii
informaþionale schimbã rapid ºi
chipul
bibliotecii care dobândeºte o importanþã
crescândã ºi se bucurã de tot mai multã
încredere, graþie instrumentelor inovative ce îi
permit o gestiune rapidã ºi eficientã al
valorosului fond pe care îl are în conservare, permiþând în
momentul de faþã o mai mare grijã faþã de lucrãrile
originale.
Pentru un observator neavizat, Biblioteca
Marciana poate rezerva multe surprize: în nobilele ºi
strãvechile încãperi proiectate de arhitectul Sansovinio,
Marciana gãzduieºte de câþiva ani o amplã serie de
proiecte ºi iniþiative informatice dintre cele mai inovative
ºi mai moderne.
Biblioteca Marciana este, nu în ceea ce priveºte
cãrþile pãstrate azi, ci în ceea ce priveºte ideea de la care a
plecat adunarea lor, o creaþiune a lui Petraraca. Avem
hotãrârea Senatului prin care-ºi exprimã recunoºtinþa faþã
de acela care a dãruit cãrþile lui ca sã fie puse la dispoziþia
publicului ºi sã poatã folosi oricui. (Nicolae Iorga – „Arta
, literatura ºi cultura”, Conferinþa a IV-a despre Veneþia).
Traducerea: Denisa TOMA
Foto: Imagini din bibliotecã ºi din patrimoniul ei.
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Note de drum
Un paradis terestru
- Insula Korèula Croaþia
Situatã în arhipelagul Coastei Dalmate
meridionale a Mãrii Adriatice, insula Korèula are o
suprafaþã de 276 km pãtraþi, ocupînd locul al ºaselea ca
mãrime între cele 1.100 insule ale Croaþiei. Are o
lungime de 47 km ºi o lãþime de 8 km, litoralul
întinzându-se pe o lungime de 182 km. Populatia
numãrã 17.038 locuitori rãspîndiþi în cele nouã localitãþi
mai mari, dar ºi în micile orãºele ale insulei.
Se spune cã insula a fost locuitã din vremuri preistorice. Încã din
secolul al IV-lea î. Hr. aici s-au stabilit primele colonii greceºti, apoi
romanii care au rãmas pînã la cãderea Imperiului. Au urmat slavii din tribul
Neretljani care au locuit aici încã din secolul al VIII-lea.
Locuitorii insulei vorbesc un dialect
melodios ºi foarte original: un amestec de
croatã meridionalã cu cuvinte ce provin din
limbile greacã, romanã ºi veneþianã, precum ºi
din vocabularul navigaþiei maritime
internaþionale. Ca o curiozitate, punctele
cardinale „est” ºi „vest” nu se numesc astfel ci,
„sol oriens” ºi „sol occidens” adicã soarerãsare ºi soare-apune.
Veselo! Acesta este salutul cu care îºi întîmpinã insularii oaspeþii ce
coboarã de pe feribotul ce îi aduce de pe continent în centrul istoric al
insulei, oraºul Korèula.
Centrul istoric al insulei s-a construit pe o micã peninsulã care, prin aºezarea ei, micºoreazã la
1270 m lãþimea canalului care separã insula de continent. Datoritã poziþiei strategice, de la înãlþimea
clãdirilor sale, se puteau observa toate corãbiile ce navigau pe partea esticã a Mãrii Adriatice. Oraºul
s-a dezvoltat cu repeziciune începînd cu secolul al XIII-lea, atingînd apogeul mãreþiei sale prin secolul
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al XVI-lea. Din motive de securitate, casele au fost construite în interiorul fortãreþei. Doar prin secolul
al XVII-lea începe construcþia atelierelor, la porþile oraºului. Primele construcþii în afara zidurilor
oraºului fortificat au apãrut în secolul XVIII. De fapt, Korèula este o miniaturã a unui alt oraº al
Croaþiei, Dubrovnik. Intrarea în cetatea fortificatã se fãcea pe un pod mobil de lemn ce conducea spre
Turnul de Pãmînt, ridicat în1391 ºi care a fost înlocuit cu actualul pod, construit în 1863. Tot atunci, a
fost deschis portalul care se manevra din interiorul Turnului, ceea ce trebuia sã semnifice încheierea
pentru totdeauna a oricãrui rãzboi... ºi asta se întîmpla acum mai bine de 130 de ani !
O stradã principalã împarte oraºul în douã:
partea de est ºi partea de vest. Din aceastã stradã
pleacã strãduþe laterale, care duc spre zidurile
oraºului asemãnîndu-se cu scheletul unui peºte.
Acest tip de construcþie, de o mare perfecþiune
arhitecturalã, þine cont de aºezarea topograficã
pe care a fost construit oraºul. În acelaºi timp, ea
înlesneºte cursul vieþii în interiorul zidurilor,
oferind cea mai bunã apãrare. Deasupra Porþii
de Pãmînt se gãsesc douã simboluri care
povestesc istoria cetãþii medievale Korèula: o
placã ornatã cu emblema leului înaripat al Sfîntului Marcu - emblema
regenþei veneþiene -, ºi o placã în onoarea împlinirii a o mie de ani de la
încoronarea primului rege croat, Regele Tomislav.
În piaþa Braæa Radiæ se aflã Primãria datînd din 1525, Capela Notre
Dame de Zãpadã din 1531, dotatã cu o stelã comemorativã, ridicatã în 1934,
în memoria rezistenþei în faþa flotei turceºti în
1571, casa chirurgului oraºului construitã în
1530 ºi Biserica Sfîntul Mihail construitã
între1412 ºi 1651.
În partea de est a pieþei, se gãseºte
singura stradã din Korèula fãrã trepte, numitã
ºi „strãduþa gînditorilor”. Aici se gãseºte
bisericuþa Sfînta Katarina construitã în 1422,
alãturi de locuinþa Cetineo. Singura stradã
privatã din oraº era cea a Rectorului
Domului, care lega piaþa de palatul acestuia.
Vox Libri, Nr. 2, Vara - Toamna 2007

44

Note de drum
Doar el avea dreptul sã o strãbatã în drum spre palat
sau spre malul mãrii.
Urmând strada
principalã, „Strada Statutului
Cetãþenilor”, se ajunge în
punctul culminant al oraºului
vechi: Piaþa Domului. Aici se
înalþã cel mai frumos edificiu
al oraºului: Domul Sfîntul
Marcu construit în stil goticrenascentist la sfîrºitul
secolului al XV-lea. La
construcþia lui s-a folosit piatrã
de Korèula, adusã din insulele
Vrnik ºi Kamenjak. In mare
parte, Domul a fost opera meºterilor locali. Cele trei
abside dovedesc existenþa unei biserici mai vechi. Prin 1525, catedrala
capãtã forma actualã. Portalul, ornat cu figurine de lei ºi chipul Sfîntului
Marcu a fost realizat în 1412 de maestrul Bonino da
Milano. Altarul este ornat cu un panou pictat, datînd din
1550, operã a marelui maestru veneþian Tintoreto.
Pictura îi reprezintã pe cei trei patroni ai insulei: Sfîntul
Marcu, Sfîntul Ieronim ºi Sfîntul Bartolomeu. Sub altar
este depus sarcofagul conþinînd relicvele Sfîntului
Teodor, al doilea Sfînt Patron al oraºului. Orga
catedralei dateazã din 1953. Cele ºase clopote ale sale
sînt renumite pentru sonoritatea lor deosebit de
frumoasã.
Palatul Episcopal, a cãrui construcþie a început în
1342, este situat în partea de sud a Domului. În sãlile sale
sînt adãpostite opere de artã ºi obiecte de preþ: o colecþie
de icoane, tabloul Sfîntului Marcu, colierul Maicii
Tereza, crochiuri ºi desene ale pictorilor Renaºterii - Leonardo Da Vinci,
Rafael, Tiepolo ºi mulþi alþii.
Trezoreria Mãnãstirii adãposteºte operele artistice ale marilor
artiºti ai Renaºterii, croaþi ºi italieni. Aici pot fi admirate o colecþie de
cãrþi ºi tratate, o colecþie de monede precum ºi diverse costume de
ceremonie.
Biserica Sfîntul Petru, renovatã în 1338, se gãseºte în partea de
nord a Domului. Alãturi de portalul în stil renascentist, realizat de Grand
Bonino da Milano pot fi admirate statuile din lemn ale apostolilor ºi
opere ale sculptorilor veneþieni din secolul al XVIII-lea. Este probabil
cea mai veche bisericã din Korèula datînd din secolul al XI-lea.

z
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Coborînd din Piaþa Domului spre Turnul Nord „Zakrjan”, pe
prima strãduþã la dreapta, descoperim casa natalã a lui Marco Polo.
O mulþime de inscripþii ºi obiecte expuse ne amintesc despre
celebrul navigator ºi explorator. Din foiºorul casei se poate admira
o priveliºte minunatã. Se spune cã aici s-a nãscut în anul 1254
marele navigator. În 1328, a cãzut prizonier în timpul marii bãtãlii
navale dntre Genova ºi Veneþia, bãtãlie ce a avut loc in apropiere de
Korèula. În timpul prizonieratului la Genova, el a scris celebra sa
carte despre cãlãtoria fãcutã în China. Casa familiei Polo din
Veneþia a dispãrut, în locul ei ridicîndu-se astãzi un teatru. Familia
Polo este, chiar ºi astãzi, una dintre cele
mai importante din oraº.
Muzeul oraºului instalat în palatul
Gabrieli (secolul al XVI-lea), aratã
vizitatorilor viaþa cotidianã în vechea
cetate Korèula. Stela de piatrã ce se
gãseºte la parterul muzeului, descoperitã
lîngã Lumbarda, descrie fondarea
oraºului de cãtre greci în secolul al IVlea î.Hr. În altã salã a muzeului a fost
reconstituit un atelier al cioplitorilor în
piatrã. Piatra calcaroasã din Korèula, o
piatrã de o calitate foarte bunã, a fost
cioplitã ºi vîndutã cu mult succes din
Antichitate pînã în zilele noastre. Ea a
fost folositã pentru construcþia unor
edificii celebre ca Hagia Sophia din
Constantinopol, Parlamentul din Viena, Primãria din Stockholm,
dar ºi pentru frumoasele clãdiri publice ºi private ale Dalmaþiei.
Aceastã tradiþie a dus la apariþia unor sculptori celebri ca Frano
Kršiniæ.
Biserica ºi casa Confreriei Tuturor Sfinþilor sînt printre cele
mai vechi construcþii ale oraºului. Aici a fost primul sediu episcopal
(1300) ºi tot aici a fost fondatã cea mai veche Confrerie.
Plimbarea în jurul oraºului începe cu Punat, podul de intrare
în oraºul vechi. La vest de Poarta de Pãmânt se ridicã o parte
foarte bine conservatã a vechiului zid al oraºului, precum ºi o
scenã în aer liber. Nu departe, descoperim cea mai veche fîntânã
publicã de apã potabilã, Trepoca datînd din 1437.
Turnul Porþii Mãrii ºi-a pierdut funcþionalitatea, în 1907,
cînd o parte a vechiului zid a fost distrusã ºi a fost construitã în loc
o scarã în stil neoclasic. Pe acest turn se gãsesc niºte simboluri
heraldice ºi un epigraf în onoarea eroului din Troia, Antenor, care
dupã cum spune o veche legendã, ar fi fondat oraºul.
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Construcþia hotelului Korèula, situat în apropiere, a început în 1871, în
acelaºi timp cu distrugerea vechilor ziduri. La început o simplã cafenea,
hotelul Korèula a devenit începînd cu anul 1912 primul hotel modern al
insulei. Terasa lui are un farmec aparte: de aici pot fi contemplate apusurile
de soare ºi asta mai ales în timpul verii, cînd soarele apune chiar în mijlocul
apelor canalului Pelješac.
Partea nord-vesticã a oraºului este protejatã de frumosul Turn Bokar
datînd din 1485, în timp ce Turnul Zakrjan , datînd din 1481, vegheazã
nordul oraºului, care avea încã alte douã turnuri distruse în secolul al XIXlea: Turnul Parilo ºi Turnul Noii Porþi. Ele erau situate între Turnul Zakrjan
ºi Turnul Sfinþilor, construit în 1483. Astãzi sînt încã vizibile ruinele
vechiului Turn al Sfinþilor distrus în 1874.
În 1572, cînd Korèula avea o mare importanþã
strategicã pentru Republica Veneþia, între Poarta Pãmîntului ºi Turnul Sfiþilor sa construit Arsenalul. Începînd cu secolul al XVIII-lea în portul oraºului ierna
flota veneþianã.
Pãrãsind partea medievalã a oraºului, traversãm Punat (podul) pentru a
ajunge în Piaþa 19 Aprilie 1921. În aceastã piaþã se gãseºte „fîntîna din 13 iulie
1986” care a fost construitã când apa fluviului Neretva a curs pentru prima datã
în casele oamenilor din Korèula, fiind realizatã canalizarea oraºului. Aºa s-a pus
capãt lipsei de apã potabilã de care suferea, de secole, populaþia oraºului.
Pãrãsind cetatea medievalã Korèula, un adevãrat
muzeu în aer liber, descoperim bogata vegetaþie a
insulei, satele viticultorilor, a producãtorilor de ulei de
mãsline ºi a pescarilor. Seducãtorul vin roºu de Plavac,
tumultuoasele vinuri albe de Pošip, de Grk ºi de
Rukatac, uleiul de masline presat ca odinioarã, sînt cele
mai renumite produse ale insulei.
Seara, dupã o baie în apa limpede ºi cãlduþã care
înconjoarã cele cincizeci de insule ºi insuliþe ale
arhipelagului Korèula, vizitatorii veniþi din toate
colþurile lumii pot sã
aprecieze dansurilede
luptã cu sãbii, Moreška ºi
Kumpanija, obiceiuri folclorice venite din alte
timpuri. Astãzi Korèula este insula cea mai
populatã din Croaþia, o insulã locuitã de oameni
veseli ºi care ºtiu sã trãiascã. De mai bine de un
secol vizitatorii strãbat insula; se poate spune cã
aici turismul reprezintã o tradiþie.
Gabriela MARCU
Traducere din KORÈULA - Oraºul ºi insula
de Aljoša MILAT
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Drumuri transcarpatice dintre Jiu }i Olt

- Drumuri str@vechi,
drumuri noi
}i importan]a lor Publicãm, începând cu acest numãr, un ciclu
de articole ce reprezintã rodul cercetãrii
ºi pasiunii de o viaþã a unui împãtimit al muntelui
ºi al turismului. Cu asiduitate ºi nedisimulatã plãcere,
Tiberiu Svoboda a bãtut cu pasul cãrãrile munþilor,
potecile ºi malurile râurilor din munþii judeþului
Hunedoara, a studiat viaþa aºezãrilor de munte,
iar ceea ce a observat a aºternut pe hârtie.
Noi nu facem decât sã mijlocim drumul spre cititori
a scrierilor lui Tiberiu Svoboda.
Din vremuri îndepãrtate, zidul muntos al Carpaþilor
Meridionali dintre Jiu ºi Olt, fragmentat de numeroase vãi
dispuse radiar, a avut o importanþã majorã pentru viaþa
oamenilor aºezaþi pe meleagurile închise ca într-o cetate cu
pereþii de granit ai munþilor Retezat, Vâlcan, Parâng ºi
ªureanu, ce înconjoarã marea Depresiune a Jiului.
Singura vale ce mijloceºte scurgerea apelor din
interiorul depresiunii spre câmpia olteanã este marele defileu
al râului Jiu, sãpat de forþa apelor cu sute de milenii în urmã.
Aici, defileul sãlbatic, strâns între coastele abrupte ale
munþilor Parâng ºi Vâlcan, nu a permis multã vreme
amenajarea unei cãi de acces.
Cu toatã experienþa lor în construcþia de drumuri,
romanii au ocolit valea sãlbaticã a defileului, optând pentru
traversarea Carpaþilor din aceastã zonã peste munte, prin
Pasul Vâlcan (1621 m). Spre acest pas se urcã din Pleºa ºi din
Schela Gorjanã, plaiul de la vama veche ºi cel paralel cu
acesta fiind numit „Drumul Neamþului”. Din gura defileului,
valea se mai poate ocoli ºi pe stânga ei, pe plaiul Dealul Mare
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care urcã de la Gura Sadului, trece peste muntele Petriceanu (1402 m) pe sub Parâng, spre a coborî la
Livezeni. Acest drum însã nu a fost amenajat niciodatã pentru circulaþie, fiind folosit doar ca drum de
picior sau drum al oilor.
Drumul roman ce traversa Carpaþii Meridionali peste Pasul Vâlcan îºi continua traseul peste
versantul estic al Retezatului mic peste Dealul de Babã pentru a coborî în preajma confluenþei dintre
Strei ºi Râul Alb, urmând vechiul drum al dacilor care însoþea râul Strei.
Geograful german Hugo Grothe (1907) remarca ataºamentul strãmoºilor daci faþã de cununa
Carpaþilor Meridionali ºi faptul cã aceºtia trãiau nedespãrþiþi de munte („daci montibus inhaerent”),
fãcând din el o „coloanã vertebralã” a viitorului popor român.Friederich Schwantz (? -1728), colonel
în armata austriacã, a fost însãrcinat, în anul 1721, sã întocmeascã harta Þãrii Româneºti. Într-un
chenar din colþul
dreapta jos al hãrþii
întocmite de el, se
aflã inscripþia de pe
stânca muntelui „Via
Carolina” de pe Valea
Oltului, prin care se
aminteºte cã romanii
încercaserã tãierea
unei ºosele în lungul
defileului: „unde
v i t e a z u l Tr a i a n ,
împãratul Romanilor,
n-a îndrãznit sã se
lupte cu Oltul, pe
acolo a doua oarã Carol al VI-lea, cu un admirabil curaj ºi stãruinþã, a pãtruns. El a început cu ajutorul
lui Dumnezeu aceastã ºosea transcarpaticã clãditã pe fundul Vãii Oltului. Lucrarea a fost terminatã
printr-o muncã herculeanã în timp de doi ani, lãsând amintire o placã cu inscripþia: Cãlãtorule,
foloseºte, bucurã-te de o binecuvântare aºa de mare a celui mai providenþial principe; du-te fericit ºi
gândeºte-te cã nici o cale a virtuþii nu este cu putinþã”.
Retragerea administraþiei
romane din Dacia (271 d. Hr.),
decisã sub pãtrunderea tot mai
frecventelor atacuri barbare, va
pune capãt relativ scurtei
perioade de strãlucire a
aºezãrilor din vatra depresiunii
ºi va marca declinul drumurilor
întreþinute cu atât de multã grijã
de cãtre autoritãþile imperiale.
Unele dintre aceste drumuri vor
continua sã subziste,
îndeplinind mai ales funcþii
Spre Petroºani (foto 1914 Editura Fraþii Weisz)
comerciale.
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Vilã în câmpia Gambrinus de la Surduc. Foto 1918

Drum forestier Parlae

Cetatea Bolii - Drumuri suprapuse
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Din combinarea comportamentelor
spaþiale ale populaþiilor domeniului
carpatic ºi circumcarpatic s-a nãscut o
anumitã practicã a circulaþiei zise
transcarpatice care a menþinut încã multã
vreme continuitatea drumurilor
depresionare, de vale ºi de plai, cu o tramã
suficient de des circulatã.
Peste drumurile comerciale se
suprapuneau, total sau parþial, ºi marile
drumuri de transhumanþã pe care
pendulau turmele din regiunile pastorale
ale Þãrii Haþegului, ale jienilor, sau ale
mãrginenilor, spre zonele de iernat din
Lunca Dunãrii, Dobrogea, Câmpia
Banatului ºi a Olteniei. Ele se intersectau,
de asemenea, ºi se suprapuneau parþial, cu
alte drumuri de interes local. Acestea din
urmã erau cele care structurau ºi ritmau cu
adevãrat viaþa ruralã a satelor de munte.
Rolul jucat de axele de comunicaþie
transcarpaticã este ilustrat de apariþia ºi
cuprinderea teritorialã a primelor
formaþiuni feudale româneºti, care au
subzistat încã multã vreme, sub o formã
neinstituþionalizatã, aceea a cnezatelor de
vale, a cãror viaþã se ducea în
conformitate cu principiile de drept ale lui
jus valachius.
Voievodatul lui Litovoi, extins în
nordul Olteniei, dar cuprinzând ºi Þara
Haþegului ce includea ºi aºezãrile de pe
Valea Jiului, la fel ca ºi alte cnezate ºi
voievodate transcarpatice (ale lui Ioan ºi
Farcaº sau a lui Seneslau), aveau drept
coloanã vertebralã o axã transcarpaticã,
aceea a Jiului ºi a Streiului, care asigura
unitatea domeniului de pe ambele
versante ale Carpaþilor Meridionali.
Drumul prin Pasul Vâlcan – Dealul Babii
– Baru Mare pare sã fi fost intens circulat
în acea vreme, dacã se are în vedere faptul
cã voievodatul lui Litovoi, cu centrul în
nordul Olteniei, era vasal Coroanei
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maghiare cu care a întreþinut relaþii politice ºi comerciale
constante.
În acest context, se intensificã utilizarea economicã ºi
popularea depresiunii Jiului, care treptat se desprinde de
unitatea haþeganã, evoluând separat, mai ales dupã 1859
când la Petrila, în estul depresiunii, sunt achiziþionate
primele câmpuri miniere ºi se începe în anul 1869
extragerea cãrbunilor. Exploatarea acestei importante
resurse a marcat o cotiturã în componenta demograficã
localã, hotãrâtoare în formarea noilor aºezãri miniere fiind
migraþia populaþiei din Þara Haþegului ce a format aici
satele cu denumiri duble specificate în hãrþile specialiºtilor
(ex. Victor Tufescu, „Depresiunea Petroºani”, pag. 32).
Marile drumuri medievale aveau funcþii bine
definite, cele transcarpatice integrându-se în reþeaua
comercialã a vremii, indiferent de mijloacele de transport
utilizate în cadrul spaþiului montan. Necesitãþile de
întreþinere, utilizare, administrare ºi pazã a marilor
drumuri comerciale care traversau Carpaþii prin drumuri
amenajate de-a lungul vãilor sau peste plaiuri, urmãreau
valorificarea avantajelor rezultate din vãmuirea fluxurilor
de mãrfuri ºi animale care traversau graniþele politice
dintre Transilvania ºi Þara Româneascã. Au luat naºtere
adevãrate instituþii de profil, ocupaþii specifice ºi o întreagã
serie de aºezãri omeneºti a cãror funcþionalitate era legatã
de circulaþia transcarpaticã.
Folosirea drumurilor de înãlþime ºi a munþilor de
graniþã a generat permanent conflicte între autoritãþi ºi
între satele aºezate de o parte ºi de alta a Carpaþilor. Ca
urmare, în anul 1514, la Meriºor, se unesc trimiºii haþegani
ai lui Iancu de Hunedoara cu cei ai lui Basarab Voievod,
domn al Ungrovlahiei, pentru a stabili hotarele munþilor
celor douã þãri - de la Olt la Jiu ºi, mai departe, pânã la
Orºova - ºi pentru a se înþelege asupra unor mãsuri de
eliminare a „rãzmeriþelor, a hoþiilor, a prãzilor ºi jafurilor„
(I. Radu, Istoria Bisericii greco-catolce din Þara
Haþegului, Lugoj).
Veniturile încasate de autoritãþi în punctele de vamã
intrau, de regulã, în vistieriile celor douã state vecine.
Alteori, însã, ele puteau contribui la prosperitatea
comunitãþilor locale care se îngrijeau de buna gospodãrire
a vãmii. Este cazul vãmii româneºti din Pasul Vâlcan, ale
cãror venituri au fost dãruite la 1528, de cãtre Radu de la
Afumaþi, mãnãstirii Tismana.
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Câmpul lui Neag - Câmpuºel

„Am plecat de acasã”
Drumul Jieþului
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Necesitãþile de apãrare a
graniþelor, a trecãtorilor, a punctelor de
trecere peste munte, a nãscut instituþia
românescã a plãieºilor, care avea la bazã
organizarea „Obºtei Teritoriale”, cu
misiunea de organizare a pazei,
controlul, supravegherea locurilor de
trecere „tãinuite” ale muntelui.
Plãieºii aveau în grija lor paza
plaiurilor ºi controlul lor pentru
prevenirea molimelor ºi îndrumarea
turmelor aflate în transhumanþã, unde
Drumri pe culmea Parângului
erau fixate locurile de numãrare a
acestora din punctele de vamã.
Începând din a doua jumãtate al secolului al XVIII-lea, ca urmare a deselor rãscoale þãrãneºti,
pentru stãvilirea bejeniei þãrãnimii spre þinuturile din afara Coroanei, la care s-a adãugat
supravegherea cãilor de acces ale negustorilor între Balcani ºi Europa centralã, autoritãþile
habsburgice organizeazã între 1762 ºi 1763 „Regimentul 1 românesc de grãniceri” cu sediul la Orlat.
Acest regiment avea misiunea de a apãra graniþa de-a lungul frontierelor sudice ºi rãsãritene, de la Þara
Haþegului, pânã în Þara Bârsei. Regimentul a fost desfiinþat dupã Marea Unire de la 1918.
În prezent, axa de comunicaþii Simeria - Petroºani - Târgu-Jiu este deservitã de un drum
naþional dat în circulaþie încã din anul 1890 pe tronsonul Surduc Bumbeºti (32 km). Drumul naþional
Baru Mare - Petroºani, prin pasul Bãniþa - Bolii, a fost inaugurat la 1870. Între anii 1868 ºi 1870 se
construieºte calea feratã Simeria - Petroºani, continuatã pe Defileul Jiului începând din anul 1924 ºi
predatã circulaþiei la 31 octombrie 1948. Astãzi, linia feratã pe tronsonul Simeria - Petroºani - TârguJiu, complet electrificatã ºi parþial dublatã, ca ºi drumul naþional pe acelaºi tronson, au suferit
modificãri majore ºi sunt supuse continuu unor lucrãri de modernizare, asigurând o legãturã sigurã ºi
rapidã între Valea Mureºului, la nord ºi Dunãre, la sud.
Prin defileul Jiului ºi al Oltului, peste culmi de munte aflate la mare înãlþime, cum este drumul
roman peste Pasul Vâlcan (1.621 m), ori cel de pe culmea Parângului ºi Cãpãþânii la peste 2.000 m,
trecând prin pajiºtile vecine cu cerul, sub zãri scãldate de soare, ori umbrite de fantasmele colþurilor de
munte, priveliºtea ia contur de basm, generând în imaginaþia popularã legende ºi întâmplãri despre
epoci fantastice sau demult apuse. Aºa s-a
nãscut cultul Soarelui, ideea nemuririi
care stãtea la baza concepþiei despre lume
a strãmoºilor noºtri dacii, dar ºi cultul
muncii.
Datoria noastrã, a
contemporanilor, trãitori pe aceste
meleaguri de o frumuseþe sãlbaticã, este
sã protejãm aceastã comoarã în care ne-a
fost dat sã vieþuim.
Tiberiu SVOBODA
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In memoriam:
Dsida Jenö
„Lumea e frumoasã, minunatã e lumea ºi nu are
cusur” - mãrturiseºte Dsida Jenõ în poezia sa intitulatã
„Dupã amiazã vagaboandã cu câinele meu drag” (Kóborló
délután kedves kutyámmal). Aceste cuvinte îi
caracterizeazã viaþa scurtã, dar bogatã în creaþii. S-a nãscut
la Satu Mare, a trãit 31 de ani, între 17 mai 1907 ºi 7 iunie
1938 când s-a stins din viaþã la Cluj.
Este descendentul unei familii burgheze de condiþie
bunã, dar din fragedã copilãrie a avut parte de doliu ºi de
temeri. Pentru cã s-a nãscut cu afecþiuni cardiace, copilãria
ºi adolescenþa i-au fost marcate de spaime, iar premoniþia
sfârºitului timpuriu l-a umãrit tot timpul:
Cum leagãnul meu cald, bun fost-a,
Tot bun mi-o fi ºi-al meu sicriu.
Cel care la odihnã merge,
n-a vrut pãmânt, nici vite, casã,
dar ce-a vãzut a fost minune
ºi-n veci cu el doar va rãmâne.
ªi-a lui de-a pururi va rãmâne.
(Decalog, din volumul bilingv „Dsida Jenõ, Angyalok citeráján / Pe struna îngerilor”,
Cluj – Tinivár - 1997 - Kolozsvár, p. 151, trad. Petre ªaitiº)
Primele versuri, scrise la 14 ani, au fost publicate în revista Cimbora, a renumitului scriitor ºi
povestitor pentru copii, Benedek Elek. Gândirea profund umanistã a acestui venerabil scriitor a
înrâurit concepþia despre literaturã a lui Dsida Jenö, încã elev. A fost deopotrivã poet consacrat,
persoanã publicã de renume, redactor respectat, ziarist ºi excelent traducãtor. La vârsta de20 de ani a
devenit redactor tehnic la revista literarã Pásztortüz, mai târziu redactor asociat, iar din 1934 pânã în
ultimul an al vieþii a fost colaborator intern la revista literarã Keleti Újság ºi corespondent la Cluj al
revistei orãdene Erdélyi Lapok. A fost membru al societãþii literare Kemény Zsigmond, al colegiului
redacþional al revistei Helikon din Marosvécs (azi Brâncoveneºti, judeþul Mureº), al Societãþii
Literare Ardeleneºti, al Academiei Catolice Maghiare, al Pen Clubului românesc, secþiunea
maghiarã. În anii 1930, devine preºedinte Asociaþiei Catolice pentru tineret.
În timpul vieþii au vãzut lumina tiparului douã volume de versuri scrise de Dsida Jenõ:
Leskeledõ magány (Singurãtate la pândã), în 1928, ºi Nagycsütörtök (Joia mare), în 1933. Al treilea
volum, Angyalok citeráján (Pe struna îngerilor), a apãrut postum, în 1938. Acest din urmã volum
conþine ºi o parte din excelentele traduceri din poeþi greci ºi latini (Catullus), din Rabindranath Tagore,
din clasici europeni (Goethe, Puºkin, Baudelaire), din poeþi români clasici sau contemporani cu el
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(Tudor Arghezi, Emil Isac, ªt. O. Iosif, Ada Negri, George Tutoveanu). Este considerat cel mai bun
traducãtor al lui Eminescu în limba maghiarã. Potrivit mãrturiilor soþiei sale, Fundaþia Culturalã
Carol I îi încredinþeazã traducerea operei pooetice integrale a lui Mihai Eminescu, dar moartea
prematurã a poetului pune capãt acestui proiect. A tradus, de asemenea, cu mare sensibilitate ºi
autenticã trãire creºtinã poemul Imn fratelui Soare al Sfântului Francisc, din Assisi. Primele creaþii
lirice au fost scrise sub influenþa expresionismului de avangardã, al doilea volum mai pãstreazã
aceastã înrâurire dar face loc ºi unor tuºe neoclasiciste. Poeziile scrise în amurgul vieþii sunt strãbãtute
de accente mesianice, poetul fiind preocupat fie de ideea morþii (ca în Ultimul Tatãl nostru sau în
Poezia întunericului), fie atrãgând atenþia asupra frumosului care ne înconjoarã. La vârste de 27 de ani
scrie o scurtã confesiune intitulatã Autobiografie, o impresionantã profesiune de credinþã: Noapte de
noapte visez lucruri frumoase, cred nestrãmutat în Dumnezeu ºi în oameni. Cred în femeie, în poezie,
în menirea frumuseþii ºi a bunãtãþii.
Cu toate acestea ne întâlnim în scrierile lui. Cu alte cuvinte, principalele idei care îi strãbat
versurile sunt legate de credinþã, de iubire, de dragoste, de naturã ºi de ataºamentul faþã de identitatea
lui maghiarã (Psalmus Hungaricus).
Am înfãptuit tot cea ce am putut înfãptui,
Am plãtit totul celor cãrora le eram dator.
Îmi iert toþi datornicii,
Uitã-mi urâþitul meu chip pãmântean.
(Epitaf, versuri scrise pe monumentul funerar al poetului din cimitirul Házsongárd, din Cluj)
Întreaga creaþie liricã a lui Dsida Jenõ este o mãrturie a faptului cã se poate clãdi o operã ºi fãrã
influenþe politice, o operã care demonstreazã cã poþi trãi o viaþã bogatã chiar atunci când eºti o fiinþã
blândã ºi delicatã. A fost „un poet al vieþii, al dragostei de viaþã, al imensului regret cã trebuie sã moarã
ºi nu este îndeajuns de pregãtit pentru aceasta” (Lucian Raicu, Între autenticitate ºi creaþie, în vol.
Practica scrisului ºi experienþa lecturii, Bucureºti, Editura Cartea Româneascã, 1978, p. 292).
M-am dorit la sud toatã viaþa, sã hoinãresc
pe creasta de-argint a muntelui Athos
ºi capul sã-mi plec pe friabila piatrã
a Acropolei.
M-aº mulþumi acum, aº plânge în hohot s-ajung,
în genunchi, târându-mã, pânã la
fereastra-nsoritã a camerei în care zac.
Dar nici atât nu se poate.
Dsida Jenö este considerat cel mai bun tãlmãcitor al lui Eminescu în limba maghiarã.
Exemplificãm cu poezia La steaua. Chiar ºi un cititor care nu cunoaºte deloc limba maghiarã, la o
simplã citire literalã, va recunoaºte imediat ritmul eminescian, muzicalitatea atât de familiarã nouã ºi
armonia desãvârºitã a îndrãgitei poezii:
A csillagig
A csillagig, mely este kel,
az út oly véghetetlen,
hogy ezredévek múlnak el,
míg fénye ide lebben.
Anna LÁSZLÓ
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Centenar Nicolae Grigorescu
1838

1907

„Viaþa lui Grigorescu o povestesc operele lui. O viaþã simplã, tãcutã, ordonatã,
puternicã, închinatã toatã artei lui. În afarã de artã nimic nu exista pentru el.
Acolo ºi-a pus adânca lui iubire de naturã, de podoabele ºi de tainele ei, minunate
pretutindeni, dar mai ales în þara ºi în fãptura neamului lui, acolo iubirea de bine, de
adevãr ºi de frumos...”
Alexandru Vlahuþã

Dacã Eminescu
întruchipeazã geniul artei
poetice, Enescu pe cel al
artei sunetelor, iar
Brâncuºi desãvârºirea
formei, paleta lui
Grigorescu adunã
laolaltã tot soarele ºi
întreaga strãlucire a
spaþiului românesc.
Carele cu boi ce coboarã
printre dealuri line,
þãrãncile ºi þigãncile cu
obraji îmbujoraþi,
ciobãnei cu priviri vioaie,
lumina ce se cerne prin
frunziºuri, femei visând
la þãrm de mare, oºteni
trecând prin ploaie de
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gloanþe pentru a-ºi apãra þara sunt imagini ce
rãmân întipãrite pe retina oricãrui iubitor de artã
ce are privilegiul de a vedea o pânzã semnatã
Grigorescu. Este, poate, pictorul cel mai cunoscut
ºi cel mai iubit dintre toþi pictorii români.
Începuturile au fost modeste, pictorul
venind pe lume într-o familie sãracã ºi numeroasã
(era cel de-al ºaptelea copil) în anul 1838, în satul
Pitaru, pe meleaguri dâmboviþene, Grigorescu a
avut „o copilãrie de sfânt”, dupã spusele lui

Alexandru Vlahuþã. „Cu acul ne-a crescut
biata mama”, îºi va aduce aminte artistul
peste ani, dar ºi în spiritul credinþei
strãmoºeºti, dobândeºte pasiune pentru
pictura de icoane influenþat, poate, de unchiul
sãu, Ghiþã Grigorescu, zugrav de biserici. La
vârsta de zece ani, era ucenicul unui pictor
iconar ceh, Anton Chladek, în atelierul cãruia
picta icoane din a cãror vânzare îºi întreþinea
familia. Pasiunea pentru
icoane ºi picturã religioasã
era imensã, dupã cum
însuºi pictorul recunoºtea:
“Pentru mine, sfinþii erau
vii, stam cu sfialã înaintea
lor ºi eram încredinþat cã ºi
ei se uitã la mine, mã
aºteptam sã-i aud vorbind,
sã-i vãd miºcându-se,
ridicând mâna sã mã
binecuvânteze…”
În 1856 realizeazã
prima picturã laicã, pânza
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cu tematicã istoricã „Mihai scãpând
stindardul”, inspiratã din legendele
lui Bolintineanu, tablou pe care ºeful
Poliþiei Capitalei (aga) îl va prezenta,
entuziasmat, însuºi domnitorului
Barbu ªtirbei iar acesta îl va cumpãra
cu o sutã de galbeni. Renumele de
meºter iconar al tânãrului Grigorescu
ajunsese atât de mare încât multe
contracte de zidire de biserici stipulau
fãrã echivoc: „Iarã chipurile de la
catapeteasmã sã fie de meºterul

Nicu”. Vreme de trei ani va picta
sfinþii de pe pereþii mãnãstirii Agapia,
sfinþi vii, plini de cãldurã, fãrã nimic
din rigiditatea ºi rãceala icoanelor
bizantine. Aici îl va întâlni pe Mihail
Kogãlniceanu care, impresionat de
minunile ieºite de sub penelul
tânãrului meºter, îl va înscrie la o
bursã de studiu la Paris.
Capitolul parizian al lui
Grigorescu a însemnat frecventarea
cursurilor ªcolii de Belle-Arte,
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vizitarea Luvrului, contactul cu marea
picturã francezã a secolului XIX
reprezentatã de Rousseau, Corot, Millet,
Daubigny, Courbet, pictori ai ªcolii de la
Barbizon. Va petrece trei ani în Franþa, va
picta zi de zi în pãdurea de la Fontainebleau,
va studia natura în întruchipãrile ei cele mai
diverse ºi o va transpune pe pânzele care
deja poartã pecetea stilului sãu. Revenit în
þarã, dupã un ocol prin Galiþia ºi Moldova,
unde a pictat peisaje ºi chipuri specifice
locului, se pune la dispoziþia Ministerului
Cultelor care, însã, nu-i va gãsi un loc de
muncã.
Reîntors în Franþa, va cuceri admiraþia
împãratului Napoleon al III-lea care îi va
cumpãra douã pânze (o ramurã de mãr ºi un
cap de femeie) la o expoziþie a pictorilor de la
Barbizon. În 1867, a participat la „Expoziþia
Universalã de la Paris” cu ºapte lucrãri, iar
anul urmãtor la Salonul parizian expune
„Tânãrã þigancã”. În perioada 1873-1874,
face cãlãtorii de studii în Italia, Grecia,
Austria. Expune 146 de lucrãri la expoziþie
organizatã de „Societatea
amicilor belle-arte din
România”. Este chemat, în
1877, sã însoþeascã armata
românã, în calitate de
„pictor de front”, perioadã
în care va realiza, la faþa
locului, celebrele pânze
Atacul de la Smârdan,
Dorobanþul, inspirate din
luptele de la Griviþa ºi
Rahova, la care a asistat.
Din 1891 se
stabileºte la Câmpina pânã
la sfârºitul vieþii. Aici se va
dedica mai ales
subiectelor cu caracter
rustic, realizând pânzele
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ce l-au fãcut celebru. Opera sa numãrã
4.600 de lucrãri.
Reºedinþa lui Nicolae Grigorescu,
construitã chiar dupã planurile artistului, a
rãmas însã la fel de încântãtoare. Aspectul
ei de casã autentic româneascã, grãdina
primitoare, copacii umbroºi, exuberanþa
florilor din balcoane nu s-a schimbat, faþã
de vremea când pictorul s-a mutat în ea.
Pictorul suferea de glaucom ºi vederea îi
era slãbitã. Totuºi interveneau ºi perioade
de remisiune a bolii, iar lumina care
nãvãlea strãlucitoare prin fereastra mare a
atelierului, îndreptatã spre nord, îl chema
la lucru. Prin geam se vedea grãdina unde
pãºtea cuminte „Ghiocel”, boul pe care îl
cumpãrase maestrul pentru a-i servi drept
model. Lucrãrile din acei trei ani petrecuþi
la Câmpina, ºi chiar de ceva timp mai
înainte, au fost numite din „perioada
albã”. Încetoºatã privirea lui fãcea ca
înseºi peisajele sã capete o anumitã
nebulozitate poetica () uneori
asemãnãtoare câmpiilor noastre dunãrene,
estompate într-un colbuit amurg de varã .
(Barbu Brezianu)
Cãtre sfârºitul celui de a Doilea
Rãzboi Mondial, un incendiu a distrus
clãdirea. O parte din obiecte au putut fi
salvate. Casa a fost reconstituitã între anii
1954-1955, muzeul deschizându-se doi
ani mai tarziu. Reconstrucþia s-a fãcut sub
directa îndrumare a fiului artistului,
Gheorghe Grigorescu, el însuºi ceramist
de valoare. De mare ajutor au fost
fotografiile din timpul vieþii pictorului.
Mai târziu, în grãdina a fost amplasatã o statuie a pictorului, sculptatã de Ioan Vlad.
Se stinge din viaþã pe 21 iulie 1907, în reºedinþa sa de la Câmpina, lãsând pe ºevalet
neterminatã lucrarea Întoarcerea de la bâlci.
„Este dus la groapã într-un car cu patru boi aºa cum el însuºi imaginase o înmormântare la
þarã, într-unul din cele mai valoroase desene ale sale”. (George Oprescu)
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Generalul Berthelot,
un prieten al Rom$niei
Cum s-a ajuns ca o comunã din judeþul Hunedoara sã poarte
denumirea de General Berthelot încearcã sã explice rândurile care
urmeazã...
Primul Rãzboi Mondial (1914-1918) a pus în faþa poporului
român probleme de o importanþã capitalã, unirea românilor într-un
singur stat devenind obiectivul primordial urmãrit de-a lungul unei
întregi istorii. La sfârºitul anului 1916, aproape întreaga þarã fusese
ocupatã de trupele germane ºi austro-ungare, armata românã
aflându-se într-o situaþie deosebit de dificilã. La începutul anului
1917, dupã stabilizarea frontului, s-a trecut la reorganizarea armatei
române. La instruirea armatei din punctul de vedere al noii tehnici
de luptã ºi al armamentului modern ºi-a adus contribuþia Misiunea
militarã francezã din România sositã în octombrie
1916, misiune condusã de generalul Henri-Mathias
Berthelot. Contribuþia acestuia la pregãtirea armatei
române a fost inestimabilã, victoriile de la Mãrãºti,
Mãrãºeºti ºi Oituz, în vara anului 1917, fiind o
dovadã de netãgãduit.
Dupã terminarea Primului Rãzboi Mondial, ca o
recunoaºtere a meritelor sale, cât ºi pentru întãrirea
prieteniei româno-franceze, generalul Berthelot a
fost declarat cetãþean de onoare al României, a fost
ales membru de onoare al Academiei Române în
1926 ºi a fost împroprietãrit cu o moºie în satul
Fãrcãdinul de Jos, judeþul Hunedoara, fermã ce
cuprindea peste 50 de hectare de teren (livadã, vie,
arãtor, fânaþ) ºi un conac frumos, cu o faþadã decoratã cu coloane zvelte. Moºia donatã generalului
Berthelot aparþinuse pe vremuri familiei Nopcea care s-a maghiarizat, regele Ungariei înnobilând
familia cu titlul de baron ºi acordându-i
în proprietate moºia familiei
Farkadinilor. Mai târziu, baronul
Laszlo Nopcsa (Vasile Nopcea) va fi
„cel care a fost de faþã la adunarea din
Duminica Tomii, la 1848, de la Blaj”
(citat din Iacob Radu - „Istoria
vicariatului greco-catolic al
Haþegului”, tipãritã la Lugoj, 1913,
pag. 205). Moºia a devenit apoi
proprietatea unei contese pe nume
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Loniay care, în preajma Primului rãzboi mondial,
prevãzând frãmântãrile românilor
pentru unitate
naþionalã, a vândut moºia statului austro-ungar.
Dupã Unirea de la 1918, moºia a devenit proprietatea
statului român, ca fermã de stat, fiind apoi donatã
generalului Bertheot.
Începând cu anul 1923, satul Fãrcãdinul de Jos a luat
numele de Berthelot.
Bãtrânul general venea cu plãcere în România care îi
devenise a doua patrie ºi fãcea lungi popasuri la conacul lui
din fãrcãdin. La ultima vizitã pe care a fãcut-o în satul ce-i
purta numele, generalul Berthelot a lãsat prin testament ca moºia pe care o primise sã fie donatã
Academiei Române, instituþie cãreia îi aparþine ºi azi.
În paragraful II al acestui testament se prevedea cã:
„Academia Românã este îndatoratã a întrebuinþa veniturile averii
ce-i las pentru darea anualã de burse þinând seama bineînþeles de
statutele ºi regulamentele sale. Aceste burse se vor da fie pentru
studii sau cercetãri într-o universitate francezã, fie pentru cheltuieli
de întreþinere pentru completarea de studii într-o mare ºcoalã
francezã civilã ori militarã. Alegerea beneficiarilor se va face
printre tinerii ofiþeri sau candidaþi de ofiþeri ai armatei active, fie
printre fiii sau fiicele ofiþerilor în activitate de serviciu sau în
retragere, fie printre fiii sau ficele ai cãror ascendenþi au murit
pentru realizarea uniunei naþionale române. Se vor preferea tinerii
sau tinerele a cãror studii anterioare ar arãta cã au aptitudini reale ºi
a cãror familii nu ar avea decât mijloace restrânse sau
neîndestulãtoare”.
De asemenea, prin constituirea „Fondului General
Berthelot”, Academia putea acorda „premii ce vor fi atribuite
lucrãrilor supuse aprecierii sale de Români sau de Francezi, asupra
culturii, civilizaþiilor, istoriei României, mai cu seamã în legãturile lor cu cultura ºi istoria Franþei”.
În perioada comunistã, din anul 1963, satului i-a fost schimbat numele în Unirea., nume
inspirat de unificarea C.A.P.- urilor din toate cele cinci sate ale comunei.
Dupã anul 1990, s-a fãcut oarecum
dreptate, referendumul din anul 2001 redând
satului ºi comunei vechea denumire, cea de
General Berthelot.
Din anul 2004, comuna General
Berthelot este înfrãþitã cu comuna Nervieux
din Franþa, localitate în care familia Berthelot
îºi are ultimii descendenþi.
Ovidiu Petru BARBONI
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Trofeul micului cititor
În ziua de 4 iunie 2007, la ora 10, la Sala
MELITE, s-au decernat premiile celei de-a XXVII-a
ediþii a manifestãrii tradiþionale „Trofeul micului
cititor” organizate de Biblioteca Judeþeanã „Ovid
Densusianu” din Deva.
Tinerii cititori au decis ca trofeul pentru cea mai
bunã editurã sã fie atribuit Editurii RAO din Bucureºti,
pentru cãrþile din seria „RAO pentu copii”
caracterizate printr-o þinutã graficã de excepþie.
Cel mai bun ilustrator de carte a fost desemnat în acest
an Alexandru Stãnese de la Editura Aquila, pentru
ilustraþiile la volumul de Fabule ale lui La Fontaine.
Trofeul pentru cel mai bun autor de carte pentru
copii a fost oferit tinerei artiste Ana Maria Ferencz
pentru volumul „Oscar”.
Elevii au fost antrenaþi într-un concurs intitulat
„Daca aº fi ilustrator”, ocazie cu care au conceput ºi
desenat copertele unor cunoscute cãrþi ale copilãriei.
Cele mai reuºite coperte au fost premiate astfel:
Locul I – Radu Lisandra, clasa a IV-a B de la Colegiul
Sportiv „Cetate” din Deva; Locul II – Tãmaº Ionuþ,
clasa a II-a, ªcoala generalã „Andrei ªaguna”, din
Deva; Locul III – Cerean Vlad, clasa a III-a D, ªcoala
Generalã „Andrei Mureºanu” din Deva; menþiunile
fiind atribuite lui Gheorghe Raul Constantin . clasa I B,
Liceul Pedagogic din Deva ºi Cârstea Oana, din clasa a
IIIa-D a ªcolii Generale „Andrei Mureºanu” din Deva.
Au fost premiaþi ca fiind cei mai buni
colaboratori ai bibliotecii, urmãtorii elevi: Diniº
Andreea ºi Brãneci Teodora de la Colegiul Naþional
Sportiv „Cetate” din Deva, Lungeanu Alexandra de la
ªcoala Generalã „Regina aria” din Deva ºi Cerean
Vlad Laurenþiu, de la ªcoala Generalã „Andrei
Mureºanu” din Deva.
Progamul artistic care a încheiat manifestarea a
cuprins un montaj literar pe versurile poetei Ana
Blandiana realizat de elevii clasei a III-a ai ªcolii
Generale „Regina Maria” din Deva, moment
coregrafic susþinut de gimnastele de la Colegiul
Naþional Sportiv „Cetate” din Deva ºi un reuºit teatru
de pãpuºi având ca subiect fragmente din „Amintiri
din copilãrie” de Ion Creangã, prezentat de artiºtii
Petronela Stiopu ºi Bogdan Pelerin de la Tg. Mureº.
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Istoria B@ncii Na]ionale a Rom$niei
În ziua de 12 iunie 2007, Galeriile de artã
FORMA, din Deva au gãzduit lansarea cãrþii
„Istoria Bãncii Naþionale a României în date.
Volumul I, 1880-1914”, în prezenþa autorilor:
Cristian Pãunescu ºi Mihaela Tone, specialiºi
din cadrul B.N.R. La manifestare au fost
invitaþi foºti ºi actuali directori de bãnci din
Deva, directori de firme, cadre didactice, un
numeros public. Cartea, primul volum dintr-o
serie, este o monografie amplã, exhaustivã ºi
riguros redactatã care prezintã cronologic
istoria acestei prestigioase instituþii financiare,
unul dintre cele mai importante aºezãminte
înfiinþate în primii ani ai Regatului României.
Impresionantã este munca de documentare ce a
permis realizarea unei lucrãri din care cititorii,
nu neapãrat specializaþi în probleme bancare,
pot afla povestea, plinã de episoade
interesante, ca orice poveste, a Bãncii
Naþionale a României, cãreia pe bunã dreptate i
se spunea Marea Doamnã.
Autorii, cãrora li s-a adãugat domnul
Marian ªtefan, redactor la revista Magazin
istoric, au prezentat pe larg aspecte legate de
procesul de elaborare a cãrþii, date interesante
legate de documentare, informaþii inedite
privind începuturile vieþii bancare în Deva,
imediat dupã Marea Unire. A fost subliniat
rolul important pe care B.N.R. l-a jucat în
dezvoltarea ºi afirmarea vieþii culturale din þarã
prin prodigioasa activitate de mecenat pe care a
desfãºurat-o pe toatã durata existenþei sale.
La finalul întâlnirii autorii au donat
numeroase exemplare din cartea lansatã,
alãturi de albumele „Brîncuºi”, „Bucureºti” ºi
„România” Bibliotecii Judeþene „Ovid
Densusianu”, din Deva, Universitãþii din
Petroºani, Liceului Economic din Petroºani ºi
Colegiului Naþional „Decebal”, din Deva.
Bibliotecii devene i-a fost dãruitã,
deasemenea, o plachetã reprezentând replici
dupã diferite monede romane.
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S@rb@toarea muzicii la Deva
S-a încetãþenit peste tot în lume, începând din 1981, ca ziua de 21 iunie, prima zi de varã, sã fie
Ziua internaþionalã a muzicii.
Biblioteca Judeþeanã „Ovid Densusianu” Deva a organizat cu acest prilej un concert în aer liber
la care au luat parte Corala Sargetia din Deva condusã de profesorul Nicolae Icobescu ºi Grupul de
muzicã veche Huniadi Cantores din Hunedoara.
Corala Sargetia a prezentat piese vocale ce au acoperit o întinsã arie temporalã: de la
madrigale de Palestrina la psalmi din vremea lui Martin Luther, de la creaþii romantice la cântece
româneºti de inspiraþie folcloricã.
Grupul hunedorean, în frumoase costume medievale, a refãcut astmosfera castelului din
vremea lui Matei Corvin ºi, cu ajutorul unor instrumente muzicale specifice, a prezentat o suitã de
cântece în stilul trubadurilor medievali.
Pentru promovarea activitãþii, la Biblioteca Judeþeanã au fost realizate un numãr de opt afiºe ce
prezintã marile momente ale evoluþiei muzicii, începând cu Antichitatea, trecând prin Evul Mediu ºi
Baroc, continuînd cu clasicismul vienez, cu marii romantici, cu maeºtrii artei lirice, ajungând la
muzica secolului XX ºi la marii reprezentanþi ai Euterpei din spaþiul românesc.
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Blaise Cendrars

- descendent al lui Charles Baudelaire, c@l@tor înspre originile lumii }i ale sinelui
Claude Leroy atrage atenþia asupra faptului cã Blaise
Cendrars avea intenþia de a scrie în 1947 un text Possession
du monde, proiect avortat, dar al cãrui titlu era perceput ca o
invitaþie la cãlãtorie1, destinatã luãrii în posesie a lumii
întregi cu ajutorul unor „pomelnice” desacralizate. Cãci
Cendars nu se poate lipsi de liste, inventare: stele ºi pãsãri,
sfinþi, pietre preþioase, plante ºi animale, inventariate cu
voluptate. În La prose du Transsibérien et de la petite
Jehanne de France, oraºele intrã într-o horã freneticã:
„Tchéliabinsk Kainsk Obi Taïchet Verkné Oudinsk
Kourgane Smara Pensa-Touloune”, listã interminabilã,
dacã îl asociem pe Cendrars cu Jules Verne ºi Walt
Whitman, la fel de gurmanzi ºi însetaþi în ceea ce priveºte numãrãtoarea elementelor constitutive ale
lumii: „J'avais faim / Et tous les jours et toutes les femmes dans les cafés et tous les verres / J'aurais
voulu les boire et les casser / Et toutes les vitrines et toutes les rues / Et toutes les maisons et toutes les
vies”2. Parcurgând lumea întreagã, dorinþa de a cãlãtori se împleteºte cu sentimentul de a nu fi niciunde
acasã, de a trãi asemeni unui pasager clandestin al existenþei, întrebându-se care e raþiunea prezenþei
sale în lume, asemenea lui Charles Baudelaire. Poetul este un om liber, întotdeauna pe punctul de
plecare, între douã oraºe, între douã vieþi sau între douã cãrþi, locuind într-o camerã de hotel, sau
dormind într-un compartiment de tren, pe cufere
imense. Dorinþa de a fi altundeva se va conjuga cu
aceea de a fi altcineva ºi de a dispãrea, atingând
ubicuitatea: „Disparaître. Ce que je voudrais être
dans chaque pays”. (Dan Yack)3 Asemeni unui
Benjamin Fondane, Blaise Cendrars înfruntã
drumurile lumii întâlnind noutatea, spre a uita de
greutatea lumii, spre a se dezveli ºi a lãsa ceva din
sine-însuºi peste tot.
Blaise Cendrars nu aspirã la statutul de poet
cãlãtor, nici la mitologia pe care acesta o antreneazã :
„Je voyage, j'écris, mais je ne suis pas un homme de
lettres en voyage”4. Dacã poetul face înconjurul
lumii, este pentru ca cititorul sã beneficieze, la
rândul sãu, de o altã cãlãtorie... livrescã. Poetul
1 - LEROY, Claude, « Blaise Cendrars, le voyageur à rebours », în Magazine littéraire nr. 432, iunie 2004, p. 52-53.
2 - „Mi-era foame / ªi toate zilele ºi toate femeile în cafenele ºi toate paharele / Aº fi vrut sã le beau ºi sã le sparg /
ªi toate vitrinele ºi toate strãzile / ªi toate casele ºi toate vieþile” (n. trad. M. Todosin).
3 - „Sã dispar. Ceea ce aº vrea sã fiu în fiecare þarã” (n. trad. M.Todosin).
4 - „Cãlãtoresc, scriu, dar nu sunt un om de litere în cãlãtorie” (n. trad. M.Todosin).
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înainteazã printre semnele lumii care se metamorfozeazã în semne lingvistice, asigurându-i bucurii
noi. Zeul cãlãtoriei, pentru Cendrars, libertinul, este Eros: lumea i se reveleazã ca un trup voluptuos ºi
inepuizabil, pe care poetul îl savureazã ori de câte ori îl parcurge, îl inventariazã, îl numeºte, îl descrie.
Toate acestea, pentru a realiza un blazon subiectiv al lumii, silabisind „le bel ABC du monde”,
retrãindu-ºi propria copilãrie, un timp al primelor învãþãminte, când obiectele ºi imaginile se asociau
cu literele (”J'avais un beau livre d'images / Et je voyais pour la
première fois / La baleine / Le gros nuage / Le morse / Le soleil / Le
grand morse [...] L'ours le lion le chimpanzé le serpent à sonnettes
m'avaient appris à lire...”5 citim în poemul Le Panama ou les
aventures de mes sept oncles). Astfel, Geneza poate fi reluatã, orice
obiect fiind investit cu existenþã: „Ce matin est le premier jour du
monde” (Le Panama ou les aventures de mes sept oncles)6.
Mare cititor, devorator de lecturi, Cendrars este un dublu cãlãtor :
peisajele pe care le descoperã îl surprind, le recunoaºte ca fiind ale
sale, peisaje deja trãite, din viaþa sa de tânãr cititor, o veritabilã viaþã
anterioarã. Demn continuator al lui Marco Polo (sau al lui Vasco de
Gama, în cazul lui Gellu Naum), Blaise Cendrars parcurge marea
carte a lumii: în La Prose du Transsibérien, poetul nu cãlãtoreºte
însoþit de Jules Verne, ci pe teritoriile lui Jules Verne, se aºteaptã sã-l
întâlneascã pe idiotul lui Dostoievski pe strãzile din SanktPortretul lui Blaise Cendars Petersburg. Cãlãtorind cu alte ocazii în Brazilia, la Bahia, îl aºteaptã
de Modigliani
pe Nerval, iar la New-York, ar vrea sã-l regãseascã pe Villon.
Timpul devine ciclic, spaþiul se dovedeºte reversibil, viaþa ºi visul se contopesc, hoinãreala prin lume
deschizând o poartã înspre metempsihozã.
Pentru poetul halucinat, a cãlãtori „ce n'est pas
tant se déplacer dans l'espace que reculer dans
Îles
le temps”7, de vreme ce singurele cãlãtorii care
Îles
conteazã, sunt acelea care se fac în sens invers,
Îles
Îles où l’on ne prendra jamais terre
care îl determinã sã se întoarcã în paradisul
Îles ou l’on ne descendra jamais
iubirilor copilãriei, ori cele care îi trezesc
Îles couverte de végétation
amintirile de foetus în pântecele mamei sale,
Îles tapis comme des jaguars
Îles muettes
fãrã a-l uita pe soldatul din tranºee, asistând la
Îles immobiles
naºterea unei lumi noi. Pasiunea originilor, a
Îles innoubliables et sans nom
genezei este steaua polarã a poetului, cea care
Je lance mes chaussures
par desus bord
îi ghideazã paºii ºi inspiraþia. Pofta insaþiabilã
car je voudrais bien aller
de lume, imensul apetit ambulatoriu traduc un
aller jusqu’à vous
exerciþiu spiritual, o profundã viziune
interioarã: „Quand on voyage on devrait
fermer les yeux”8.
Mioara TODOSIN
5 - „Aveam o carte frumoasã cu poze / Si vedeam pentru prima oarã / Balena / Norul mare / Morsa / Soarele / Morsa mare /
[…] Ursul leul cimpanzeul ºarpele cu clopoþei m-au învãþat sã citesc” (n. trad. M.Todosin).
6 - „Dimineaþa asta e prima zi a lumii” (n.trad. M.Todosin).
7 - „nu atât sã te deplasezi în spaþiu, ci sã te întorci în timp” (n. trad. M.Todosin).
8 - Când cãlãtoreºti ar trebui sã închizi ochii” (n. trad. M.Todosin).
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„Les Fleurs du mal”
- la 150 de ani
În anul 1857, Charles Baudelaire publicã în La
Revue des Deux Mondes volumul Les Fleurs du Mal,
grupând 101 poeme. Deºi anterior poetul publicase o
parte a poemelor, în 16 iunie 1857, poetului ºi
editorului (Poulet-Malassis) li se va intenta proces
pentru ultraj la morala publicã ºi creºtinã. O adevãratã
revoluþie poeticã, putem spune, greºit înþeleasã în
epoca aceea, pentru cã demersul lui Baudelaire era cu
mult înaintea ideilor deja cunoscute, acesta dorind sã „extragã” partea de frumuseþe existentã în Urât,
în Rãu, în Negativ, vehement combãtute de morala publicã ºi creºtinã.
Prin ce se distanþeazã poetul de epoca sa ºi de poetica de atunci? Homo duplex, prototip al
omului modern, Baudelaire a creat imagini complexe ale spaþiului, atât deschis, cât ºi închis. În creaþia
baudelairianã putem remarca nuanþele cele mai diverse, fiecare imagine devenind un simbol
polisemantic. Spaþiul devine un templu al analogiilor ºi al unitãþii profunde (Correspondances), iar
prin muzicã, sufletul poetic accede la spaþiile infinite în pura lor abstracþiune (Baudelaire era un mare
iubitor al muzicii lui Wagner). Prin reverie, eul poetului poate intra în cea mai adâncã metempsihozã
(La Vie antérieure). Adeseori, femeia, muzã
perfectã, îl introduce pe poet într-o analogie
nouã: ea poate deveni peisaj, procurând poetului
cãlãtorii imaginare în þãri îndepãrtate ºi perfecte
(Parfum exotique). Pãrul parfumat ºi negru al
iubitei se metamorfozeazã într-o mare imensã,
pe care imaginaþia, corabie beatã de frumuseþe
poate naviga la nesfârºit (La Chevelure).
Sufletul poetului, animat de elanuri existenþiale
se înalþã spre ceruri, în zbor planat, depãºind
limitele terestre (Elévation).
Dar existã în opera lui Baudelaire momente
în care spaþiul deschis devine o aspiraþie
neîndeplinitã, un eºec total. Elanul poetic
eºueazã, asemeni zborului unui nou Icar (Les
Plaintes d'un Icare). Un alt simbol al zborului,
albatrosul nu poate surmonta mediocritatea unei
lumi corupte ºi viciate (L'Albatros). La sfârºitul
cãlãtoriei aºteptate ºi visate, poetul îºi dã seama
cã natura umanã nu poate salva lumea, cãci ea
însãºi a devenit mizerabilã ºi supusã viciilor.
Contractul între C. Baudelaire ºi Poulet-Malassis
Insula Cythère nu mai e o insulã fericitã, ci un
privind tipãrirea volumului „Les Fleurs du mal”
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spaþiu fãrã speranþã, care oferã un spectacol crud (Un Voyage à
Cythère). Spaþiul deschis se preface într-o închisoare ce ucide
Speranþa, aceasta fiind o nouã ipostazã a unui Infern dantesc, în
care lumea e evanescentã ºi lichidã (Spleen). Ce-i mai rãmâne
poetului? Ultima cãlãtorie, moartea (Le Voyage), minimã
speranþã pentru un suflet care va cãuta peste tot Noul, Idealul,
Perfecþiunea ºi Frumuseþea.
Spaþiul închis oferã intimitate ºi odihnã pe timp de
iarnã, într-o casã care adãposteºte visãtorul ce evadeazã în
paradisuri artificiale (Un mangeur d'opium). Prin voinþã, poetul
inventeazã minuni, poate face sã renascã primãvara atunci când
afarã e iarnã (Paysage). Iubirea eternã continuã ºi dupã moarte,
o încãpere poate fi investitã cu valenþele veºniciei, un înger
vegheazã somnul îndrãgostiþilor (La Mort des amants), iar
ferestrele sunt invitaþii la reverie, deschidere spre o viaþã nouã
Hotel Lauzun, din Ile St. Louis,
(Les Fenêtres).
una dintre reºedinþele
Mediocritatea apare însã ºi în spaþiul intim, generând
pariziene ale poetului
dispreþul artistului care a încercat sã lupte împotriva corupþiei
lumii, simbolizatã de un geamgiu netrebnic (Le Mauvais
vitrier). Camera idealã poate însã ºi ea sã devinã reversul ei în
doar câteva secunde, zdrobind visurile unei fiinþe însetate de eternitate. Intimitatea fiinþei înseºi
devine infern, iar inima e un mormânt fãrã nume (La Chambre double).
Pe coordonatele timpului ºi ale spaþiului, aceastã opoziþie se poate generaliza prin
dihotomiile: aici/acum, altundeva/trecut. Astfel, spaþiul traduce dorinþa de excentricitate ºi de
concentrare în acelaºi timp a sufletului baudelairian, care aspirã sã realizeze totalitatea pe baza
analogiilor. Personalitate dinamicã, Baudelaire a creat o lume dupã propriile sale reguli, a inventat un
spaþiu literar nou. Experienþa acestuia echivaleazã cu o renaºtere a lumii ºi a fiinþei care descoperã
universul. Dar tot acest spaþiu-timp este echivoc, în care spiritul ºi-a pierdut patria sa geometricã, iar
sufletul pluteºte. În aceastã dialecticã închis-deschis, dorinþa de a se ascunde ºi de a se închide
alterneazã cu intenþia de a se manifesta, toate aceste inversiuni conducându-ne la concluzia: omul

Exemplar cu semnele de corecturã ale lui de C. Baudelaire
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baudelairian este o fiinþã întredeschisã. Ne putem gândi la
metafora uºii care se închide în faþa lumii, pentru a se deschide,
într-un târziu, spre aceeaºi lume. Filosofia poeticã a lui Baudelaire
s-ar putea rezuma în memorabilele versuri din L'Invitation au
voyage:
«Mon enfant, ma soeur,
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble!
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble!
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes..»
Imobilul de pe Quai Voltaire,
nr. 5 - Paris, unde Baudelaire
a scris „ Les Fleurs du mal”.

Mioara TODOSIN

Baudelaire
în româneºte
În anul 2007, s-au împlinit 150 de ani de la
moartea marelui poet francez Charles Baudelaire (18211867), considerat unul dintre cei mai mari poeþi ai Franþei,
influenþa lui asupra poeziei moderne fiind copleºitoare. În
România, ecourile operei lui Baudelaire pãtrund foarte
timpuriu, primele tãlmãciri ale poeziilor acestuia apãrând
în numãrul 3 din 1870 al revistei junimiste Convorbiri
literare. Þarã francofonã, cu mare deschidere cãtre cultura
francezã, România avea un public care citea în original
creaþiile marilor scriitori francezi. Dar, chiar dacã, vorba
lui Kogãlniceanu, „traducþiile nu fac o literaturã”, vreme
de 150 de ani, scriitorii români s-au lãsat fascinaþi de
universul poetic al lui Charles Baudelaire ºi au realizat
numeroase transpuneri în româneºte ale poeziilor sale.
Întregul curent simbolist, atât de original ºi de fecund în
peisajul literar românesc, a fost pus sub semnul celebrei
Vox Libri, Nr. 2, Vara - Toamna 2007

69

Aniversari, comemorari, evenimente
strofe baudelairiene din poezia Correspondances (inspirat tãlmãcitã Corespunderi, de cãtre poetul Al.
Philippide ºi Rãspunsuri, de cãtre Tudor Arghezi):
Natura e un templu cu stîlpi însufleþiþi
Ce-ngînã, rar, cuvinte nedesluºite-n goluri.
Prin ea, omul strãbate-o pãdure de simboluri
Ce-l iscodesc de-aproape cu ochi acoperiþi.
(traducere de Ion Caraion)
Se pare cã Charles Baudelaire este scriitorul francez cel mai tradus în limba românã. Simpla
înºiruire a celor mai importanþi scriitori români care l-au tãlmãcit vorbeºte de la sine: Mihai Codreanu,
Panait Cerna, Al. T. Stamatiad, Al. Philippide, Ion Pillat, Victor Tulbure, Geo Dumitrescu, N.
Argintescu - Amza, Radu Albala, Ion Frunzetti, Al. Cerna Rãdulescu, Radu Cârneci, Virgil
Teodorescu, Perpessicius, Miron Radu Paraschivescu, Grigore Hagiu, ªtefan Augustin - Doinaº, B.
Fundoianu, Dan Botta, Eugeniu Speranþia, Cicerone Theodorescu, Dan Deºliu, Vladimir Colin, Petre
Solomon, Victor Eftimiu, G. Cãlinescu, Zaharia Stancu, Radu Gyr, Cezar Baltag, Mihai Beniuc,
Eugen Frunzã, Francisc Pãcurariu, Ion Barbu, Ion Caraion, Nina Cassian, Veronica Porumbacu, Maria
Banuº, Gherghinescu Vania, Ion Caraion, Florin Mugur, Gheorghe Tomozei, Horia Zilieru, Romulus
Vulpescu, Bogdan Ghiu, Radu Boureanu, D. I. Suchianu, chiar ºi Nicolae Iorga.
Poezia Albatrosul cunoaºte nu mai puþin de 26 de tãlmãciri în limba românã. Iatã cum sunã
celebra strofã care sintetizeazã condiþia poetului, în tãlmãcirile de referinþã ale lui Al. Philippide ºi
Tudor Arghezi:
Al. Philippide
(1934):
Poetul e asemeni cu prinþul vastei zãri,
Ce-ºi râde de sãgeatã ºi prin furtuni aleargã:
Jos pe pãmânt ºi printre batjocuri ºi ocãri
Aripile-i imense l'împiedicã sã meargã.

Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher

Tudor Arghezi
(1923):
Asemeni e Poetul ca prinþul dintre nori
Stãpân peste furtunã, prãpastie ºi vânt,
E'mpiedicat sã meargã hulit de muritori,
Adânc aripile-i vaste l-aruncã la pãmânt.
(1938):
Poetul e de-o seamã cu pasãrea frumoasã:
Înfruntã vijelia ºi arcul ºi nu-i pasã,
Dar surghiunit cu chiot ºi singur în restriºte,
Aripa uriaºã nu-l lasã sã se miºte.

Denisa TOMA
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Nada Pomper - Croa]ia
Pe scriitoarea croatã, Nada Pomper, rezidentã în Germania am
cunoscut-o prin câteva din creaþiile ei valoroase: poezie, eseuri,
publicisticã… O prezenþã remarcabilã în lumea culturalã din München
ºi deopotrivã în þara ei natalã, dar ºi un travaliu asiduu pentru
cunoaºterea artei ºi culturii Croaþiei, patria ei. Nada Pomper a tradus ºi
din creaþiile unor români, îi datorez un splendid corolar de poeme în
croatã, via germanã, în revista Hrvatsko Slovo dar ºi unele apariþii
semnate de ea în revista noastrã, mãrturisind o sensibilitate elevatã, un
mesaj profund umanistic ºi o religiozitate a iubirii cu totul specialã.
A promovat clasicii croaþi în Occident ºi scriitori importanþi în
patria ei. Este referent cultural la München, o voce a diasporei în poezie
ºi prozã, graficã ºi eseuri. Din opera sa amintim: Pleteru, proze, 1997;
Opiplijiv san. 1992; Zbog tebe, Hrvatska KG Verlag Straubing; Izmedu
dva svijeta -1997. A tradus cu dr. Hansom Lobentzerom poeziile
clasicului croat Dragutin Tadjinovic (110 poeme) ºi colaboreazã la alte lucrãri cu Herhard Hess Verlag
din Ulm ºi cu prof. dr. Rudolf Grulich din Königstein. Alte opere : Verband Deutscher Schrifteller IGM Bayern - Verdi, Drustva za suvremenu liriku: Genossenschaft für zeitgenosische Lyrik (GZL),
Leipzig, 2001. Scrie la Literatur / Frauen din Berlin, relevând un spirit activ, preocupat de destinul
femeii în lumea de azi, aºadar un militantism constant, cu un mesaj viguros, convingãtor ºi optimist .
Eugen Evu

La Paneuropa-Union
Noi suferim de sindromul stelelor
Înotãm peste toate graniþele
Potrivnici legilor rãzboiului
Împotriva ºuvoiului
Întindem aripile departe
Dupã luminã ºi viaþã
Spre cerului nimãnui
Spre soare
Împotriva urii ºi uciderii
Pe sub steagurile noastre
Strãluceºte speranþa.
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Te chem

(în memoria tat@lui meu)
Exi}ti - nic@ieri anume
În cântecul }optit
Reîntoars@ doar unica voce
A ecoului
Însingurat@ lumin@
Între umbre
Însingurat@ creang@ de liliac
Se reazem@ de aripa ferestrei
Zi înnourat@
Melancolia se târ@}te
Ca un fo}net întunecat

Sub palme.

În numele poeziei
Cine calcã coloratul fluture
Cu aripi de mãtase
Douã petunii gemene zburãtoare
Peste parfumata liniºte
Abia îi acoperã noaptea
Dimineaþa luceºte aproape
Aducãtorul luminii
Ridicã peste luncã
Evantaiul înfloriþilor zori
Cine calcã fluturele
Zmeu înãlþat de copil
Pictor cu paleta jucãuþelor culori
Râzând în inima mea.
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Stalactit
În t@cere
F@r@ bra]e
Sub pic@turile de ploaie
Cu fiece lovitur@
Cre}te un stalactit invizibil
Fiecare noapte
Fiecare zi
Fiecare lovitur@
Cre}te
El iscode}te
În adânca grot@
Miracolul!
Sigur
Vegheaz@ r@spl@tit
Dumnezeu .
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Maria Teresa Liuzzo
Calabria, Italia

Invit iubitorii români de poezie sã primeascã mesajul liric al unei poete
calabreze cu operã semnificativã pentru lirica modernã universalã. Este lirica
unei voci înalte, inconfundabile prin timbru, una cu ecouri ample, cu tot mai
largi reverberaþii, impregnatã de mesajul fãrã echivoc al umanului faþã cu
Divinitatea. Feminitatea fireascã rãzbate pregnant din lirica ei caldã, fermã, de
atitudine, iar antice orizonturi prind viaþã din nou în mesajul ei îngrijorat, de iubire a naturii, a trofeului
acesteia, Omul. Pe catargul liricii ei fluturã prietenos un drapel alb, iar sunetul talazurilor vine cumva
din interior, dar parcã ºi de undeva din spaþiu.
Maria Teresa Liuzzo este redactor ºef fondator al elegantei ºi prestigioasei reviste LE MUSE
din Calabria. Scrie ºi editeazã în þara natalã, dar ºi pe alte meridiane, în Canada, India, Grecia,
Portugalia, iar în România, prin colaborarea noastrã, este iubitã de cititori. Maria Teresa Liuzzo are
operã, critici importanþi din þara ei, dar ºi de pe tot globul, o considerã clasic în viaþã. Mariei Teresa
Liuzzo i-a fost decernat titlul Doctor Honoris Causa de cãtre Leibnitz University (Institute of Arts and
Science) din Statele Unite ale Americii.
Vã prezentãm un buchet din amplul volum antologic de autor L'ombra non supera la luce
(Umbra nu e deasupra luminii), texte din care ideea se ridicã diafan deasupra substanþei poetice pure,
oglindindu-se aidoma Fiinþei „în cuvântul ce pluteºte pe apele mãrii …”
Eugen EVU

A fi r@d@cin@
de copac
a aduna via]a
din p@mânt,
a fi limf@ }i a r@s@ri
de-a lungul întunericului din tunelul
trunchiului,
a te separa în ramuri
a te face frunz@, mugur,
}i floare, redevenind fruct,
recucerind soarele.
în inima
a}a deodat@
reîncepe via]a
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a}a fiecare mam@
na}te
în poal@ copiii.
În maternitate se recompune timpul
}i prinde sens
între c@ldur@ uman@
}i palpita]ie divin@.
73

Confluente
, culturale
Scriu cartea mea
A} dori s@ te-nv@]
un cântec
f@r@ distragere
ascultând:
nu are nici sunet
nici cuvinte.
Sprijin@ urechea
pe gura mea:
vei auzi melodia
t@cerilor mele.
Se oglindesc }oimii
în ocol de zbor razant
deasupra m@rii.
Deasupra m@rii
porumbei
se oglindesc.
porumbei }i }oimi
picteaz@ gânduri
}i le mut@
le mut@ cu valul.

în paginile m@rii:
}i navighez pe cor@bii cu vele
c@tre Atlantida;
citesc papire
în piramide
scufundate.
Alb@strie
umbra caselor,
respira]ia platanilor
reînflore}te
p@mântul ta]ilor;
recitesc
T@bliile Sacre.
Tonul surze}te gândurile;
depune maree
pe trandafiri r@t@ci]i.
Un zbir sanguin
dezam@girea oamenilor…
nave de r@ni
debarc@ la Lampedusa.
pe ]@rm
buc@]i de vise.
Traducerea
Elena Daniela SGONDEA
Eugen EVU
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Str@zi vechi din Bucure}tiul de azi
Despre Bucureºti se poate vorbi la nesfârºit, din nenumãrate puncte
de vedere, niciodatã nu poate fi epuizat un subiect atât de captivant ºi
mereu actual. Ion Ghica, Anton Bacalbaºa, Ionnescu Gion, George Potra,
Nicolae Iorga, Henri H. Stahl, Hagi Moscu, Victor Bilciurescu, C-tin.
Giurescu, Al. Predescu, D. Vatamaniuc ºi nu numai ei au scris istoria
oraºului, i-au bãtut stãzile, au cãutat casele, locatarii acestora, au descifrat
tainele ºi poveºtile unor ziduri vechi de câteva secole.
Cartea lui Alexandru Ofrim, apãrutã recent la Editura Humanitas,
se adaugã bogatei literaturi dedicate capitalei României. Este alcãtuitã ca
un fel de dicþionar ilustrat al principalelor strãzi bucureºtene, cu ilustraþii
color, alb-negru ºi sepia de excepþionalã calitate, cu frânturi de hãrþi de
epocã, cu colþuri de clãdiri, cu ferestre ce par adevãraþi ochi ai oraºului, cu
reclame ºi firme din diverse epoci menite sã recompunã o atmosferã tipic
bucureºteanã, atât de familiarã celor ce iubesc oraºul. Autorul ne poartã de
pe Calea Victoriei pe Bulevardul Elisabeta, din Cartierul Grant la ªoseaua
Kiseleff, de pe Calea Moºilor în Piaþa Romanã, într-o plimbare captivantã
ce devine cu uºurinþã o istorie sui generis a capitalei României. Iubitorii
Bucureºtiului, însã, vor simþi poate absenþa din carte a unor strãzi pe care ºi-au purtat de atâtea ori paºii:
Sfinþii Apostoli, Apolodor, Viitor, M. Eminescu, Radu Calomfirescu, Uranus, Popa Rusu, Popa Soare,
Polonã, Piaþa Lahovary, C. A. Rosetti fostã Clemenþei, Maria Rosetti, Vasile Lascãr... E drept, nici o lucrare
nu poate avea pretenþii ºi ambiþii de exhaustivitate, dar aceste strãzi fac parte din „artileria grea” a
Bucureºtiului.
Numele strãzilor ne îndeamnã la reflexie pentu cã dinamica, avatarurile acestor deveniri probeazã
faptul cã ºi bucureºteanul, cum altfel?, a fost întotdeauna „sub vremi”. Nu trebuie decât sã urmãrim
schimbãrile suferite de denumirile unora dintre ele. O stradã din Bucureºti, care din pãcate nu e amintitã în
carte, se pare cã bate recordul la frecvenþa cu care a fost botezatã ºi rebotezatã, lista numelor pe care le-a
purtat fiind o veritabilã lecþie de istorie: din strada Vãmii devine înainte de 1918, strada Vienei, acolo
aflându-se legaþia Austro - Ungariei, cu
Ottokar Czernyn în frunte, dupã Marea
Bulevardul Elisabeta
Unire, se va numi strada Wilson, dupã
numele preºedintelui S.U.A., din 1948 i
se va spune strada Kirov, fruntaºul
comunist sovietic lichidat de Stalin.
„Declaraþia de independenþã a P.M.R.”,
din aprilie 1964, „dã drumul”
denumirilor mai neaoºe de strãzi ºi aºa,
fosta Stradã Wilson se va numi Strada
Oneºti, pentru ca dupã 1990 sã i se
atribuie denumirea de Dem. I. Dobrescu.
E interesant de remarcat cã momentul
1964 mai produce niºte „desovietizãri” în
toponimia bucureºteanã: Piaþa Kuibîºev
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(fostã Lahovary) devine Piaþa Cosmonauþilor, deºi
prea mare legãturã nu aveam noi cu aceºti
cosmonauþi, dar gagarin tocmai zburase în aprilie
1961 ºi trebuia sã „marcãm” evenimentul;
Bulevardul Jdanov va fi cunoscut de acum înainte
drept Bulevardul Primãverii (cu celebrii lui
locatari), strada Popov (fostã Fântânii, fostã
Lueger, fostã Berthelot) devine strada Nuferilor. Iar
cum trupele sovietice „eliberatoare” eliberaserã
terenul încã din 1958, ªoseaua Armatei Roºii
devine ªoseaua Colentina.
Ilegaliºti ºi lideri („fruntaºi”) ai miºcãrii
muncitoreºti au fost foarte bine „aspectaþi” pe
tãbliþele cu nume de strãzi, aºa încât nume ca Bela
Brainer, Olga Bancic, Filimon Sîrbu, Ilie Pintilie, Constantin David, I. C. Frimu. Nikos Beloiannis, Gh.
Dimitrov, Zoia Kosmodemianskaia, Haia Lifshitz au intrat cu forþa în vocabularul citadin al bucureºtenilor.
Dar nimeni, niciodatã, nu i-a spus Pieþei Matache, Piaþa Ilie Pintilie. În apropierea Grãdinii Icoanei, strãduþa
cu numele Pia Brãtianu, soþia fruntaºului liberal Ion C. Brãtianu ºi mama altor opt Brãtieni, a primit numele
Olga Bancic, într-o logicã ce trebuia sã demonstreze cã lupta ilegaliºtilor „n-a fost în zadar...” ºi cã
„elemente duºmãnoase” asemenea ilustrei femei au
fost înlãturate. Din fericire, doar temporar ºi doar de
Bulevardul Magheru
pe schimbãtoarele plãcuþe stradale.
Interesantã e ºi aventura toponimicã a stãzii
Masaryk: fostã Sãlciilor înainte de rãzboi, a purtat
în tot timpul regimului comunist numele Julius
Fucik, autorul cãrþii „Reportaj cu ºtreangul de gât”.
I-a cedat locul unui conaþional, cu vederi politice
aflate la antipod. Astfel de poveºti ale numelor de
strãzi sînt numeroase ºi meritã sã fie cunoscute.
Sigur cã azi nu mai existã nume cu trimitere
la miºcarea comunistã: strada Nikos Beloiannis a
devenit Take Ionescu, strada 13 Decembrie, se
numeºte Câmpineanu dupã ce multã vreme s-a
numit Aristide Briand (încã nu suntem pregãtiþi sã
se numeascã Regalã aºa cum toatã lumea o ºtie, de fapt), strada I. C. Frimu se numeºte Henri Coandã,
bulevardul Kalinin a devenit bulevardul Mircea Eliade, strada Alexandru Sahia se numeºte acum Jean
Louis Calderon ºi exemplele pot continua.
E uimitor, totuºi, sã constatãm cã anumite nume de strãzi nu s-au clintit de pe plãcuþe, în ciuda
vitregiei vremurilor. În plinã represiune comunistã contra „obscurantismului ºi misticismului”, strãzi ca Sf.
Voevozi, Sf. Mina, Sf. Apostoli, Maica Domnului, Sf. Ioan Moºi nu ºi-au schimbat numele. Iar Strada
Doamnei a fost tot timpul Strada Doamnei, chiar în lungii ani în care doamnele au fost dislocate de
„tovarãºe”...Nu era oare Bucureºtiul numit Micul Paris ºi, atunci, nu trebuia sã aibã ºi el o Rue Madame?
Cartea lui Alexandru Ofrim rãmâne deschisã întregirii pentru cã fiecare îºi are un Bucureºti al lui,
depozitar al amintirilor, al anilor duºi ºi, de aceea, toate mãrturiile aflate în paginile ei se pot completa cu
propriile noastre amintiri legate de strãzile unui Bucureºti ce seamãnã tot mai puþin cu cel de odinioarã...
Calea Victoriei

D. L. Toma
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In memoriam:
Dana Schobel Roman

Catalogul omagial dedicat artistei Dana Schobel Roman, a
fost conceput de mama artistei, doamna Doina Schobel, ºi editat de
Editura Artemis, în anul, 2007, într-o prezentare graficã de
excepþie. Aºa cum era ºi firesc, s-a acordat un spaþiu adecvat
ilustraþiilor, autoarea reuºind sã prezinte sub o formã bine
structuratã întreaga creaþie a artistei, cu preocupãrile ºi realizãrile
sale multiple.
Catalogul prezintã în primele pagini o reproducere a picturii
intitulate ,,Fata cu coif” - un portret compoziþional deosebit de
sugestiv în care Dana apeleazã la elemente simbolice, prezentând
metaforic drumul anevoios al omului, al creatorului în special, în
hãþiºul atât de divers al universului artei.
În primul capitol, intitulat ,,Despre artistul plastic ºi omul
Dana Schobel Roman”, o serie de apropiaþi ai artistei ºi ai familiei
aduc un omagiu Danei, prin vorbe de suflet. Alexandra Orban,
Marina Tudor, Petre Oprea, Grete Tartler, Nicolae Sârbu, Maria
Magdalena Criºan, Mircea Dumitrescu, Eugenia Florescu, Monica
Lenos, Eugen Todoran, Irina Margareta Nistor, Luminiþa Velciu,
Adriana Rogovski, Nicoleta Pãun, Adrian-Silvan Ionescu,Mihaela
Varga, Silvia Cambir, Jeana Gheorghiu surprind în câteva cuvinte
calitãþile omului ºi artistului Dana Schobel Roman.
Mi-am permis sã selectez câteva nume ºi idei. Astfel,
Alexandra Orban, scriitor ºi realizator de emisiuni TV, doreºte ca
omagiul adus Danei sã se constituie din imaginile propriului suflet
al artistei, un suflet dotat cu un mare talent. Marina Tudor, director
al revistei ,,Antichitãþi România”, menþioneazã colaborarea sa cu
Dana, inclusiv la publicaþia mai sus amintitã. De asemenea, face o
prezentare genealogicã a familiei artistei, oprindu-se ºi asupra
creaþiei sale. În prezent, ar da orice ca sã o aibã în preajmã, sã se
sfãtuiascã aºa cum fãceau altã datã. Istoricul ºi criticul de artã Petre
Oprea, referindu-se la creaþia artistei, reliefeazã cele douã planuri,
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unul în domeniul ilustraþiei de carte ºi unul în care realul se
îngemãneazã cu irealul în forme ºi imagini pline de graþie ºi de
eleganþã, o artã spectaculoasã, cu efecte decorative care încântã atât
ochiul, cât ºi spiritul.
Cele de pe urmã sunt cuvintele mamei, doamna Doina
Schobel, cuvinte care încheie acest capitol. Sunt emoþionante
aduceri aminte ale unei mame îndurerate care, în perioada scursã de
la dispariþia fiicei sale, încearcã printr-o serie de acþiuni sã pãstreze
vie prezenþa Danei. Doamna Doina Schobel evocã plãcute aduceri
aminte încã din clipa când Dana a vãzut lumina zilei, apoi prezintã
începutul preocupãrilor sale în domeniul artei, cu primii paºi în
cariera artisticã, cu înclinaþia sa pentru lumea basmului, a copiilor,
pentru bogatul univers al simbolurilor ce face trimitere la
importanþa momentului trãit. Dana s-a dãruit cu toatã fiinþa ei
creaþiei plastice, ,,zidindu-se în Atelierul de graficã al Televiziunii
Române, dedicându-i cu multã abnegaþie aproape trei decenii din
viaþã”.
Urmeazã câteva date biografice însoþite de fotografii de
familie, la final fiind menþionate premiile pe care artista le-a obþinut
în timpul vieþii ºi dupã.
Este prezentatã seria reproducerilor dupã desenele, ilustraþiile,
gravurile ºi grafica de televiziune, imagini care reliefeazã întregul
univers al personalitãþii sale ,,jucãuºe ºi inteligente”, un mare talent
cu o trãire profundã într-o lume fantasticã, metaforicã, de vis, în
care dominã linia cu o încãrcãturã de o simplitate expresivã, extrem
de sigurã. Acest element atât de familiar al liniei îºi urmeazã calea,
devenind unduioasã, elegantã, dinamicã, creeazã forme riguros
construite, curbe jucãuºe, o frumuseþe graficã ce se aseamãnã
viziunii decorative ale Art Nouveau.
Privite în ansamblu, remarcãm unicitatea fiecãrei lucrãri,
rafinamentul desenului, bogãþia imaginaþiei, fiecare lucrare fiind o
invitaþie la a trãi bucuria vieþii. Personajele sunt însufleþite de
miºcare ºi vioiciune, într-o multitudine de atitudini ºi gesturi. Fie cã
redã figuri umane sau animaliere, artista realizeazã expresii
dinamice, fiind notaþii spirituale care ne încântã în special prin
fineþea ºi precizia liniarã. Ilustraþia cãrþilor de poezie sau prozã, cu
predilecþie carte de copii, din literatura românã sau universalã, este
o cascadã de culoare ºi de bucurie a miºcãrii, fiecare carte ilustratã
însemnând o experienþã unicã, o provocare. Simþul perfect al
compoziþiei ºi al preciziei liniare îi permite sã realizeze lucrãri cu
subiecte foarte variate, cu multã graþie ºi fineþe. În compoziþiile
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luxuriante realizate cu o mânã sigurã ºi dezlãnþuitã, fantezia pare
nemãrginitã. Totul porneºte de la o linie personalizatã, vie,
multicolorã, cursivã. Artista a desenat fãrã ezitare, ºtiind
întotdeauna ce are de fãcut.
Dupã prezentarea materialului ilustrativ, urmeazã o listã
selectivã din cronici ºi articole de artã, câteva adnotãri din jurnalul
artistei, seria lucrãrilor publicate ºi, la final, Monica Lenos scriitor
ºi realizator de emisiuni TV face o prezentare a celor 27 de ani pe
care artista i-a petrecut la Secþia de Graficã a Televiziunii Române.
Aici, artista nu ºi-a abandonat vocaþia creatoare, încercând sã
convingã jurnaliºtiii din instituþie de importanþa graficii de
televiziune.
M-am simþit onoratã ºi emoþionatã când mi s-a propus sã
prezint acest catalog, fiind ataºatã sufleteºte de Dana din mai multe
motive. Menþionez doar faptul cã am fost colege de an la Institutul
de Arte Plastice ,,Nicolae Grigorescu”, din Bucureºti. Ne vedeam
destul de des, cursurile teoretice frecvendându-le împreunã, dar ºi
cu ocazia vizitelor reciproce pe care le fãceam în atelierele noastre
unde ne petreceam aproape toatã ziua. Acolo ne-am cunoscut, acolo
ne-am format profilul artistic ºi ne-am petrecut cei mai frumoºi ani
din viaþã. A fost perioada cea mai creativã, cea mai lipsitã de griji,
aspectele negative ale vieþii cotidiene fiind pentru noi neglijabile.
Dupã terminarea facultãþii, destinul ne-a despãrþit. Ne-am revãzut
dupã mulþi ani, când mi-am organizat o expoziþie personalã la
Bucureºti. Atunci am cãutat-o la Televiziune, invitând-o la vernisaj.
Am vorbit puþin, Dana avea mult de lucru ºi din pãcate nu a putut
veni. Aceea a fost ultima noastrã revedere, de atunci nu am mai þinut
legãtura, drumurile noastre despãrþindu-se din pãcate pentru
totdeauna. Urmãrindu-i acum o parte din creaþia reprodusã în acest
catalog, mã simt ºi mai apropiatã de ea, având aceeaºi înclinaþie
pentru linia simplã, unduioasã, elegantã, sinuoasã, specificã stilului
Art Nouveau, stil pe care l-am îndrãgit ºi pe care l-am studiat mult în
toþi aceºti ani de muzeografie.
Pe Dana mi-o amintesc întotdeauna aºa cum era: o bunã
colegã, o tânãrã frumoasã, cu ochi mari, luminoºi, mereu
întreprinzãtoare, cu un real spirit de echipã ºi plinã de viaþã. Aºa va
rãmâne mereu în gândul ºi în sufletul meu.
Doina REGHIª IONESCU
Imaginile reprezintã lucrãri purtând
semnãtura Danei Schobel-Roman adunate în monografia sa
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Reguli de lectur@
Suntem încredinþaþi cã avem cu cartea o relaþie specialã dar se pare cã, totuºi, nu ºtim încã prea multe
despre arta cititului. Un text scurt gãsit pe net mi-a atras atenþia ºi din el am aflat lucruri pe care nu le ºtiam,
dar le simþeam.
Primul sfat - Obiºnuieºte-te sã citeºti în
bibliotecile publice - este o trimitere expresã la
crearea deprinderii de a deschide uºile acestor
aºezãminte care, în sutele de rafturi ale lor,
tezaurizeazã o bunã parte din înþelepciunea marilor
civilizaþii care au traversat istoria. De ce trebuie sã
îndrãznim sã trecem pragul acestui tip de biblioteci ?
Nu pentru cã, aºa cum sunã motivul invocat, cãrþile
mari nu þi le împrumutã nimeni. Pur ºi simplu pentru
cã petrecerea cîtorva ore bune într-o bibliotecã
echivaleazã cu plonjarea în paradisul sugerat de
Borges ºi invocat deja pânã la saþietate de numeroase
texte despre carte ºi bucuria cititului. Într-o
bibliotecã, printre vitrinele cu cãrþi, ochiul
vagabondeazã ºi privirea se opreºte pe cîte un titlu
nou, pe cîte o carte despre care ai auzit dar n-ai avut
încã prilejul s-o citeºti. Cãrþile se cheamã unele pe altele, cititul devine o curgere continuã, este ca ºi cum teai cufunda într-un râu care te furã cu undele sale. Singurul râu în care înecul este o plãcere.
Într-o bibliotecã existã întotdeauna condiþii de studiu, poþi sã faci însemnãri ºi atunci intervine cel
de-al doilea îndemn, acela de a citi întotdeuna fãcând adnotãri asupra celor citite. De ce? pentru cã, ni se
spune, memoria umanã este mizerabilã. ªi atunci trebuie sã i se ofere un suport pe care sã se depoziteze tot
ceea ce aflãm din cãrþi. Aºa se citesc mai ales cãrþile voluminoase, nu atât fizic, cât sub aspectul informaþiei,
cãrþi pline de date care nu pot fi reþinute ºi de care nu se ºtie când vom avea nevoie, adr cu siguranþã vom
avea într-o zi.
ªi acum un îndemn de ordin senzorial, olfactiv, dar deloc nou: se pipãie, se miroase cartea ºi, mai
întâi, se parcurge repejor de la o copertã la alta. Este contactul tactil, epidermic cu cartea, contact deloc de
neglijat. Cartea se deschide, se rãsfoieºte, se adulmecã (aþi observat oare cã nici o carte nu miroase la fel cu
alta?), se mângîie, i se desfac cu grijã eventualele pagini lipite. Este ca ºi cum ai face cunoºtinþã cu o fiinþã cu
care vei petrece un segment de timp. De cele mai multe ori este o dragoste la primã vedere. Dar o dragoste
care nu tãdeazã, care nu fuge, nu te pãrãseºte, care rãmâne la îndemâna ta acolo pe un raft de unde o poþi lua
ori de câte ori doreºti.
O dragoste despre care poþi vorbi, o dragoste devenitã viciu. Cine sã-þi înþeleagã însã acest viciu
dacã nu cineva de „teapa” ta. Pentru cã, aflãm, în acest mileniu incult, nu te aºtepta sã ai cu cine sã
pãlãvrãgeºti despre viciul tãu. Tot mai puþini sunt cei în compania cãrora poþi vorbi despre Dante în lumea
asta care parcã are drept frontispiciu dezolantul „lasciate ogni speranza…”.
Cartea nu este un obiect de unicã folosinþã. Nenumãrate sînt prilejurile în care reiei cartea iar ºi iar:
cauþi o informaþie, un citat, o referinþã, o datã, o imagine. Aºa sunã ºi sfatul „internaut”: Reciteºte de câte ori
este nevoie. Pentru cã, ni se spune, aceeaºi carte/simfonie/pânzã se schimbã dupã cum devii tânãr/bãtrân,
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fericit/luciferizat, sãrac/bogat, sãnãtos/nebun. Îmi vine în minte
imaginea catedralei din Rouen pictatã de Monet la diferite momente
ale zilei, sub diferite fascicule de luminã (temps gris, soleil matinal,
plein soleil, effet du matin) sau nuferii lui de la Giverny care se
oglindesc atât de diferit în luciul apei. Nimic nu e la fel. Aºa ºi cãrþile:
în adolescenþã nu înþelegem „Adela” lui Ibrãileanu, nu avem rãbdare
pentru descrierile lui Balzac, mulþi ani trebuie sã treacã pânã sã
descifrãm frumuseþea limbii din Istoria ieroglificã ºi câte amintiri
trebuie sã ne învãluie ca sã pricepem madlena lui Proust. Iar suferinþa
unei boli ne va fi poate alinatã citind chinurile lui Max Blecher.
Dintre multele confidenþe pe care scriitorii le-au fãcut în
privinþa modului lor propriu de a citi, de o mare frumuseþe ºi forþã de
sugestie este mãrturia lui Thomas Bernhardt din cartea „Vechi
maeºtri”: Eu pãºesc într-o carte ºi mã cufund cu totul în ea, (…) de
parcã aº pãºi într-un peisaj, în naturã, într-o formaþiune statalã, pe
vreun colþ al planetei, dacã vreþi, cu totul ºi cu totul ºi nu doar cu
jumãtate din puteri ºi cu jumãtate de inimã, pãtrund în acest colþ al
pãmântului ca sã-l cercetez ºi apoi, dupã ce l-am cercetat cu toatã
temeinicia de care sunt în stare, sã conchid asupra întregului.
Ni se mai spune ceva: nu investi speranþe cã vei fi… înþeles
de diplomectuali. Diplomectualul e adesea un posibil ministru,
cinic, mincinos, coruptibil. El foloseºte cãrþile ca pe niºte trepte,
calcã pe ele. Va cãlca ºi pe oameni. Dar nu cred cã e bine alcãtuit
cuvântul diplomectual pentru cã sufixul ne duce cu gândul la
intelectual, or nu e câtuºi de puþin cazul. În realitate avem de-a face cu
un diplomafor, purtãtor al unei diplome obþinute cu un preþ al ei, bine
stabilit pe piaþa diplomelor. Existã o astfel de piaþã. Cãrþile din casa
unui asemenea diplomafor, dacã totuºi existã, au cotoarele asortate
cu nuanþa gresiei ºi cu abajurul lampadarului de lângã patul
matrimonial.
Ce sunt cãrþile ? Multe, foarte mult litere adunate în cuvinte ºi
strânse între coperte. Doar litere ºi atât! Este superioritatea textului
asupra audiovizualului. Te condamnã sã imaginezi. Te face creator
prin muncã silnicã a spiritului. Acele personaje, de fiecare data aºa
cum þi le imaginezi tu, rostind memorabilele cuvinte. Neavând la
îndemânã decât litere aºezate în cuvinte, suntem liberi sã dãm drumul
închipuirii ºi numai noi ºtim cum aratã domnul Bloom al nostru, doar
noi vedem culoarea ochilor doamnei T, simþim parfumul Nataºei
Rostova sau aroma ierburilor arse din nuvelele lui Mérimée ºi auzim
gemetele Emmei Bovary pe patul de moarte sau bãtaia de aripi a
gâºtelor lui Nils. Suntem cu desãvârºire liberi sã ne zugrãvim în minte
personajele despre care citim ºi sã ni le închipuim dupã bunul nostru
plac. Este superioritatea romanului asupra filmului. Numai TU þtii
dacã Anna Karenina se epila! - aflãm în finalul textului în jurul
cãruia am glosat.

Denisa TOMA
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Poezii
Vis în bibliotecã

Vocalele

Era târziu, când dintr-o carte iatã:

Monade-ale durerii - s-au nãscut

S-a fost desprins o filã-ntunecatã,
Aspru rãboj pe care–ºi însemnarã,
Toþi scribii, c-o cernealã mai amarã,
Ceea ce din muþenie-mi luarã:
Puterea rãbdãtoare a privirii

Înfãºate-n þipãt, picurate-n sânge Cu ele muma vorbei noastre plânge
Consoanele ce s-au întors pe scut;

De-a da pâine ºi apã amintirii,
Ce-mi stã zãlog de ani sub tâmple,
ªi mã tot rog, scriind, sã se întâmple.
Ea sã fi fost? Când, printre rafturi
Iatã: cu ochii stinºi sub pleoape
resemnatã,

Rãsar ca un suspin de aripi sure
Din vechiul cuib pe care-l poartã-n gând
Privighetoarea tâlcului ºtergând
Cu trilul ei, de lacrimi, o pãdure.

O oarbã-însãilatã, de luminã,
Mi-i dã sã-i port o vreme,
Ca pe-o vinã :
Cã i-a umplut de scrum deºertãciunea,
Cuvântului ce-mi atâþase lumea
Cu simulacre scumpe la vedere...
ªi, ca-ntr-o luminoasã înviere,

Au scâncetul agil, dar susurat,
Al puilor ce ies din coaja fricii...
Vocale - luminând ca licuricii
Textul acestei lumi, întunecat.

Cu cartea Lui sub frunte-am tresãrit.
Dar Cel ce somnul meu l-a frunzãrit,

Nicolae Breb POPESCU

Ca nu cumva din vis sã mã trezeascã,
A pogorât în carnea-mi o liniºte cereascã.
Ca, numãrul de aur, în oameni ºi statui,
Strãluce-n mine, vie, drept semn, privirea
Lui.

Nicolae Breb POPESCU
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Numele cuvântului

{i ce frumos era acum o vreme
Când doar din vise ne cl@deam probleme

Un nume nou, dar nu suflat de, vânt
Pe cornul insurgent al unui nor în zare;

,

,

,

Nici semnul
ezoteric încondeiat de fulger,
,

,

,

,

,

Ca forta pamânteasca, ce urca din adânc,

Prin mii de radacini cu-acelasi foc si taina,

,

,

Asa si el, sa-mbrace cuvintele pe rând,

,

Mai r@t@ceam, pe ]@rm, la Vama Veche...

,

,

,
,

,
Nici tunetul profetic
ce l-a rostit
si moare.
,
,

{i cum niciunul nu avea pereche

Ne mai sc@lda în amintiri banale
Uda nisipul ce frigea la talp@
{i ne-mbr@ca singur@tatea-n iarb@...

,

,

,

Dar sa nu fie idol, sau serv, sub nici o haina.

Iar câte-un val adus din larg de mare

,

Însailat de flaut, în sine sa cuprinda
Regatul tâmplei care mi-e astazi mut, dar plin,
De tâlcuri sporitoare ce vor sa se împarta
Ca strigatul pustiei într-un ecou divin.

Era atâta lini}te }i soare
Din când în când ne afundam în mare
{i ne l@sam p@catele pe maluri
Sp@lându-ne singur@tatea-n valuri...
Ramona TOMA

Nicolae Breb POPESCU

Desene: Denisa TOMA
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Divertisment
Cine se ascunde sub aceste nume?
Este bine ºtiut cã foarte mulþi scriitori au intrat în literaturã sub alt nume, pseudonimul
fiind o regulã predilectã pentru nume devenite celebre. Vã prezentãm o listã cu numele reale
ale unor scriitori români ºi strãini, iar în dreptul lor sã treceþi numele sub care aceºtia au
devenit cunoscuþi.
Ion N. Theodorescu - (scriitor, poezie liricã, ficþiune, satirã, literaturã pentru copii)
..............................................................................................
Grigore Piºculescu - (scriitor, teolog, profesor de teologie, traducãtor al Bibliei)
...............................................................................................
George Vasiliu - (poet)

.................................................................................................

Nicolae Bogza - (prozator) ...........................................................................................
Otilia Valeria Coman - (poet) ........................................................................................
Alexandra Gavrilescu - (poet) .........................................................................................
Ion Dobre ......................................................................................................................
Elena Paximade - (poet, creatoare de poezie pentru copii ) ............................................
B. Wexler ........................................................................................................................

Henry Beyle - (romancier francez) ...................................................................................
Jean-Baptiste Poquelin - (scriitor francez, satira comicã, teatru, actor) .............................
Alberto Pincherle - (romancier italian) ...............................................................................
Charles Lutdwidge Dogston - (scriitor englez, literaturã pentru copii)............................
Carlo Collodi - (scriitor si ziarist italian, autor de eseuri si carti didactice pentru copii)
...............................................................................................
Anatole François Thibault - (scriitor francez) ...............................................................
François-Marie Arouet - (poet, dramaturg, romancier, nuvelist, istoric si filozof)
...............................................................................................
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Ilustraþiile copertei au fost preluate din albumul omagial
„Dana Schobel Roman”, Bucureºti, Editura Artemis 2007:
„Inorogul erudit” (1991, creion, acuarelã, 50x40 cm, C.F. Colecþia
Muzeului de Artã Craiova, inv. 3112/2005 - coperta I)
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Imaginile au fost reproduse cu acceptul doamnei Doina Schobel.

