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ILEfi"fi VULPESCO 

70 de ani de la naştere 

"Eternitatea nu pleacă niciodată dintr-o ţară. 

Ea nu părăseşte. Ea rab~ă şi aşteaptă. 

Eu fac parte dintr-o generaţie de naivi, pent'ru care Ţara iista e singura lor ţară. 

Nu consider că am dreptul la altă soartă decît soarta ei". 
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Bicentenar 
ION HELIADE RADULESCU 

PREFATĂ , 

<Ia "Gramatica Românească", 1828> 

A 
it! s'a stricat! s'aaa-duuus acum şi 

~ limba! Ei au lepădat şi ocsiile! şi 
~ f) f) Ih. psili! şi! şi dasia! 0, drăguţele; ca 

de ele de nimic nu-mi pare aşa de rău, că parcă erau nişte 
tloricele! Oamenilor fără gust, fără leac de ortografie! dar 
cine v'a pus pe voi să vă arătaţi mai iscusiţi decât atâţia 

Înţelepţi bătrâni? Voi v'aţi găs it să stricaţi aceea ce au găsit cu 
cale atâţia inşi, şi nu ca voi, ci altfel de învăţaţi! Şi apoi , nu 
ştiţi voi că obiceiul este bătrân şi că trebue să purtaţi cinste şi 
sfială către dânsul? Păcat de Dumnezeu, să se ducă atâtea 
slove! 

- Aşa, domnule, s'au dus şi acuma dumneata să fii 
sănătos; ele s'au dus şi nu se vor mai întoarce, căci le-a gonit 
o sotietate întreagă, le-a gonit însuşi dreptul cuvânt. Şi dum
neata, domnule, mai stâmpără-ţi furia puţin şi gândeşte mai 
bine ce va să zică o soţietate şi ce au făcut soţietăţile în lume, 
ca să ştii către cine Îţi indreptezi cuvântul; şi după ce vei 
incepe a cunoaşte ce va să zică unul şi ce va să zică o soţie
tate, ascultă glasul ei cel serios liniştit şi rară atâtea strigări şi 
mirări lungi; invaţă că glasul soţietăţii este glasul norodului şi 
că ea poartă şi îmfăţoşază persoana obştii. 

Nevoia a făcut pe oameni să-şi afle cele ce le erau de 
trebuinţă. Când oamenii au aflat mai întâiu slovele, au băgat 
de seamă câte sunete şi câte glasuri sint În limba lor, şi aşa au 
hotărît pentru fieşte-care sunet şi pentru fieşte-care glas câte 
un semn, adiCă câte o slovă . Aşa au făcut toate neamurile 
când au vrut să scape de semnele ierogliticc şi aşa au făcut pe 
urmă, după dânsele, şi Grecii. Ei au adus mai Întâiu din Feni
cia 17 slove; pe umlă au văzut că În limba lor nu le erau 
destule acestea şi aşa au mai adăogat trei , şi În sfârşit patru, 
adică au văzut că, În limba lor, de multe ori pe o ÎI răspund 
mai lung şi aşa, văzând că preţueşte mai ca doi o, au hotărît 
să-I mai lungească şi, înţelepţeşte , l' au scris aşa: O) adică ca 
doi o unul lângă altul. [ ... ] 

Astfel a fost cu aflarea slovelor la Greci ; astfel după 
dânşii au făcut şi Latinii, priim ind nUlllai cele ce le-au trebuit; 
astfel, şi Încă şi mai Înţelepţeşte, Italienii; astfel şi toate naţi
ile cele înţelepte şi gânditoare Într'această pricină, ce a·u 
umblat numai după ce le-a trebuit; astfel a trebuit, fireşte, să 
urmăm şi noi. Dar fiindcă <atunci> când am inceput a ne 
întrebuinţa cu slovele cele slavoneşti. a fost tocmai În vremea 
când turburări le, neodihnele, fugile şi răsboaele ce aveam cu 
vrăjmaşii noştri, nu ne da pas să ne gândim de alte lucruri mai 
Înteresătoare, necum de acest bagatel; de aceea, până mai 
deunăzi , câte slove au avut Slavii, noi le grămădeam cu loc 
fără loc prin cărţile noastre; ni se părea că tot una poate să fie 
ortografia slavă cu ortografia noastră şi că printr'Însa dăm o 
strălucire limbii noastre, puindu-i o năpaste În spinare. 

Apoi, când am Început a Învăţa ş i greceşte şi am văzut 
cu cât sîntem noi mai presus decât mulţimea ... şi a ne îngâm-
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fa intre noi şi a râde de cei ce nu ştiau să scrie ca noi şi a 
gândi că-i Întrecem noi cu mult printr'această mărginită 

ştiinţă a noastră, de atunci cu de-a sila am Început a su~iuga 
nenorocita noastră limbă să se Îmbrace În nişte haine de 
arlechin şi cu totul streine şi nepotrivite Cll firea ei. [ ... ] 

Meşteşugul scrierii este atlat ca să ne inţelegem şi Cll 
cei ce nll sînt de faţă cu noi. De multe ori Însă scrierea cea 
nedesăvârşită a pricinuit confuzie şi neîl1telegere, care a stat 
cea dintâi pricină de a se pune regulile ortogratii: tot ce aduce 
neînţelegere trebueşte lămurit. Şi aceasta a făcut să se nască 
atâtea semne ale prosodiei şi ale puntuaţiei. D.ar fieşte-ce 

limbă Îşi are 0110grafia sa şi aceea a stătut mai norocită care 
s'a supus la mai puţine reguli. Puntuaţia numai a stătut şi este 
tot aceea la toate limbile; pentrucă oamenii tot Într' un fel se 
gândesc şi mişcările şi opririle lor În vorbire sînt tot acelea. 
Cel mai delicat . şi cu gândire lucru În oltografie şi care face 
cinste duhului omenesc este puntuaţia; ea desparte şi face 
chiare judicăţile noastre, arată şÎrul şi relaţia lor şi ne face şi 

să Înţelegem şi să ne facem Înteleşi În scrierile noastre; şi ea 
singură Împlineşte sfârşitul penlru care s' au anat regulile 
0I10grafiei, mai vârtos În limbile cele vii. Toate celelalte nu 
sînt decât o pedanterie şi o lipsă În gându I şi duhu I omenesc. 
adică un semn de necunoşlinţă a folosului şi sfărşitului 

ortogratiei. 
Fraţii noştri Italieni, fOal1e inţelepţi şi gânditori , au 

cunoscut ce le este de lipsă şi care sînI roadele pedantismului 
Într'această materie. Pe dânşii şi drumul păşirii Întru 
cUlloştinţi al duhului omenesc, Irebue să urmăm şi noi . Aci 
indrăsnesc a vorbi pentru fi ·aţii noştri din Transilvania şi 

Banat, care sînt vrednici de toată lauda pentru ostenelile şi 

silinţa ce pun pentru literatura rumânească. Pentru oltografia 
Însă <pe> care voiesc să o Întruducă, scriind cu literele 
latineşti, bine ar ti fost să urmeze duhului italienesc, adicli (J 

scri după CLI/II l'orbilll. Şi să nu se ia după oltografia franceză 
şi englezească , care păzeşte dcrivalia zicerilor, care este năs
cută În veacurile sholasticismului şi de care chiar singuri 
acum ar voi să se scuture. Un meşteşug, care voiesc să rămâie 
păstr(jt numai pentru cei ce vor avea norocire să ştie latineşte 
şi fără nici un folos aşa de mare, Încât să stea În cumpănă cu 
greutatea şi neÎnlesnirea. 

Cel ce cunoaşte limba latinească ştie că zicerea lil1lfl 

vine dela lempus, sau de va ti scrisă lill/pu, sau de va ti scrisă 
lelllpu; asemenea şi primăvara este cunoscută de unde vine. 
sau de va ti scrisă prima-vern, sau de va fi scrisă primă-vara. 
ş.c.!. Pentru cel ce nu cunoaşte limba latinească este În zadar 
oricum vor n scrise zicerile, căci mijlocul scrierii nu poate 
să-I facă să cunoască isvorul, când el niciodată n'a fost acolo. 
Aşa dară, pentru ce să nu scril1l după C//II/ pronllnţiell1. când 
scril11 pentru cei care Irăiesc. iar 11/1 pel1lru cei morţi. 

Romanii , strămoşii noştri, scriau după CUIll pronunţiau; 
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Ciceron, Virgilie şi ceilalţi autori nu au scris faptele lor pen
tru Romanii ce au trăit pe vremea lui Romul şi Brut, ci pen
tru contimporanii săi. Asemenea şi noi, nu scrim pentru stră
moşii noştri, pe care i-a adus marele Traian aci, ci pentru con
timporanii noştri şi nu trebue să-i căznim şi să-i muncim atâta 
până să ne Înţeleagă şi să le luăm dreptul de a-şi seri limba, 
rămâind pe seama numai celor ce ştiu latineşte şi celor ce În 
toată viaţa lor vor sta cu dicsionerul În mână. [ ... ] 

De vrei să vorbeşti de cărţile tipărite, să aducem 
Înainte toate ediţiile cărţilor şi vom vedea că niciuna nu se 
aseamănă cu ceialaltă În ortografie, ci dimpotrivă, că fieşte
cine a scris după cum i s'a părut, fără nici o regulă şi fără nici 
un obiceiu. Apoi acuma, ce să numim noi obiceiu? Poate că 
vei zice, ia numai aşa, să aruncăm unde şi unde de poftă 
măcar... câte un cârligel deasupra glasnicelor, când sînt 
Înainte, pentrucă stă frumos şi pentrucă, frate dragă, aşa scriu 
şi Grecii şi aşa a fost obiceiul de a se presăra unde şi unde. 

Foaia de titlu a Gramaticii de la 1828 

- Domnule, aceasta n'are alt nume decât: obiceiul de 
a nu se gândi, sau mai bine: obiceiul nerozilor. La aceasta 
vrednicul de pomenire dumnealui Marele Ban Ioan Văcăres
cui, al doilea scriitor de gramatică rumânească, destulă oste
neală a simţit şi şi-a pus toată silinţa să afle acest obiceiu şi 
să-I puie În reguli dar nici singur n 'a putut să-I afle din pri
cina celor mai sus zise şi după cum singur o mărturiseşte, nici 
cei următori n'au putut să urmeze regulilor sale; pentru că, 
câţi mai pe urmă au scris şi au tipărit cărţi, au urmat tot vesti
tului acela obiceiu de care te ţii dumneata. 

- Ei! de astea de ale voastre spui tu multe, dar eu nu 
voiu să ştiu; eu nu-mi ies din cele ce am apucat şi la părinţii 
mei nici n'am pomenit astfel de nimicuri; cum au fost ei aşa 
o să fiu şi eu şi spuneţi şi scorniţi, voi, iscusiţi lor, câte veţi 
vrea. 

- Bine faci, domnule; ţine-te, te rugăm, de dânsele ca 
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orbul de gard şi rămâi tot În cele ce-ai apucat, căci pentru 
dumneata nici nu se osteneşte cineva. Toate câte fac şi SCt;U 
oamenii astăzi , nu sînt pentru noi, În care au prins rădăcină 
ruginoasele şi de Dumnezeu blestematele prejudecăţi , pe care 
numai moartea dinpreună cu fiinţa noastră le va curăţa ; nu 
sînt, zic, pentru noi , ci pentru simpla şi nevinovata tinerime: 
ea este floarea omenirii şi dintr'Însa se aşteaptă şi rodul. 
Toate prefacerile şi Întocmirile cele bune, ce s'au făcut dela 
Începutul lumii până astăzi, nu s'au aşăzat nici pentru cei care 
au murit, nici pentru cei ce erau de faţă, ci pentru cei ce se 
găteau să fie şi pentru cei fiitori. [ ... ] 

Până la anul 1440 oamenii scriau cărţile tot cu mâna, 
nefiind până atunci aflat tiparul şi prin urmare cărţile erau 
foarte rare şi din pricina scumpetei şi din pricina greutăţii 
până a fi scrise. Cel dintâiu carele a aflat tiparul a fost Ioan 
Gutemberg, ajutorat de doctorul Ioan Faust, la Maienţa, după 
ce şi-au cheltuit toată starea şi averea lor. Cea de-a doilea 
carte dată În tipar şi mai desăvârşită a fost Biblia latineşte În 
folio la anul 1462, care s'a Împrăştiat În toată Europa. Pe vre
mea aceea era În Paris, precum şi În toată Europa, nişte 

oameni care nu voia să-şi cunoască pe fiii lor ... Aceştia mai 
cu seamă erau copietorii cătţilor şi Bibliile le vindeau până la 
500 galbeni una. Când s'a ivit vrednicul de toată aducerea 
aminte doctorul Ioan Faust în Paris cu Bibliile sale, <pe> care 
le vindea mai Întâiu 60 şi pe urmă 30 de talere una, aceşti 
neguţători vechi au început a striga că acest meşteşug de a se 
face cărţile aşa lesne este aflat În iad şi că acel bun om are pri
eteşug şi tovărăşie cu dracii şi este fermecător; pentru care 
Învitau pe oameni să nu priimească cărţile lui, până când În
sfârşit, după ce l'au omorît ei, poate, au scornit că dracii de 
viu l'au sfişiat şi l'au răpit în iad. Aşa aceşti oameni, cărora 
le este datoare omenirea luminarea ei şi păşirea cea iute a 
ştiinţelor către desăvârşire, nu şi-au cheltuit starea, averea şi 
viaţa lor în aflarea acestui meşteşug pentru acest fel de 
oameni, care voiau să rămâie omenirea Întru neştiinţă, să 

asculte În gurile lor ca În oraclu şi să le cumpere cărţile lor 
după preţul cel păgânesc ce ei îl puneau; ci pentru cei viitori 
noi şi pentru strănepoţii omenirii, care gustă din roadele 
ostenelilor şi meşteşugului lor şi cu lacrămi Îşi aduc aminte 
de dânşii. Eroul şi luminătorul Rusiei, Petru cel Mare, n'a 
aşăzat regulile şi Întocmirile sale pentru împrotivnicii streliţi 
ce el purta, ci pentru slăviţii săi strenepoţi care s ' au mărit şi 
s'au fericit prin păzirea şi desăvârşirea aşezămîntelor sale, 
ş.c.\. Aşa dar iarăşi o mai zic, că nu pentru noi se fac şi se 
scriu cele din ziua de astăzi, ci pentru fiii şi strenepoţii noştri. 

- Şi ce lucruri se fac? Şi ce lucruri se scriu? 
- S'a făcut Şcoală prin care se slăveşte naţia şi cei ce 

au întemeiat-o (şi aci este vremea a arăta pe dumnealui 
Marele Ban Con stand in BăIăceanu , protectorul şi apărătorul 
şcoalelor rumâneşti , care cu osteneli le-a început şi iarăşi prin 
osteneli, cu pieptul şi braţul său cel rumânesc şi viteaz le 
apără şi le păzeşte până în ziua de astăzi de toţi împrotivnicii, 
care vor să se atingă de dânsele, să le dărapene şi să le 
schimbe numele); s'a făcut filosofia, rodul cerului , în limba 
rumânească; se învaţă legile şi dreptatea în limba 
rumânească; se învaţă matematica., geografia şi istoria în 
limba rumânească; este catedră în şcoală , în care se 
cercetează şi se învaţă limba rumânească. Metodul lui Lan
caster, prin care învaţă Anglia, Franţia şi Rusia carte, este 
Întrudus În limba rumânească; sînt atâţia fraţi profesori care 
scriu, traduc şi se ostenesc pentru folosul şi cultura limbii şi 
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a naţii; sînt atâţia boieri Înf1ăcarali , care lucrează ş i jărtfesc 

pentru folosul obştii; dumnealui Marele Ban Barbu Văcăres

cu a dăruit veni tul Băniei după un an (Ia 90.000 Ici aproape) 
şcoalelor. Şi toate acestea tot pentru luminarea ş i Îndreptarea 
tineri lor, iar nu pentru noi care nu voim să cu noaştem 

filosofia şi mântuitorul ei glas; nu pentru noi , pe care cu lacri
mi ne roagă nevinovata tinerime să rămânem ÎIl cele ce aJll 
apucat, să ne hrănim cu dânsele, să le cugetăm , să le l ă udăm, 

daca voim şi pe dânsa să o l ăsăm În pace dinpreună cu făcă
torii să i de bine; să ne fie milă de dânsa şi de vremea ci, pe 
care o pierde şi pe care noi o stingeJll şi o omorÎIll . Ne zice să 
vedem că Dumnezeu şi-a Întors ochiul s5u şi către noi şi a 
arătat drumul care duce la s lavă, cinste şi fericire, celor Illai 
'intelepti şi În focaţi din naţia noastr5; ei l-au destupat cu mare 
muncă ş i osteneală şi au Îndreptat-o să meargă pc dânsul; ne 
roagă să vedem şi să cunoaştem această mil ă şi Îndurare dum
neze iască şi să nu voim a ne face deopotrivă cu diavolul , care 
pizmueşte şi pune stav ilă fericirii şi binelui omenesc, să nu ne 
asemănăm lui , voind a o opri ş i a o abate din druJllul <pe> 
care a apucat; ne zice În sfiirş it să ne ard icăm ochii În sus, să 
vedem dreptatea şi răspliltirea cerului pestc capetele celor ce 
au vrut să oprească ş i să omoare binele omenirii; să vedem ce 
nume au şi cum Îşi aduce lumea aminte de răst i cni torii Mân
tuitorului nostru , cum de otrăvitorii lui Socrat, cum de munci
torii sfinţilor Marturi şi de toţi Îllrăutăţiţii ce au stătut dela 
Începutul lumii pânil acum. r-ie ca numai până aci să fie 
Împrotivirea noastrii şi si'! dăm lini ş eş i od ihnil odată celor ce 
voiesc ş i lucrează binele. Lasă, domnule, toa tă ră utatea , 

pizma ş i interesu l, care sint rodurile iadului, Ia să- le ş i uneş

te-ţi gândul cu al tutulOl· Rum,Înilor; zi cu ei , toţi dinpreună : 

"Fie binecuvântată toată tinerimea, coboară-se mila şi feri
cirea ceru lui peste dânsa; slăvească-se naţia rumânească; 

Înmul ţească-se cei ce o apără şi o ajută; stingă-se numărul 
celor ce voiesc să o dărapene; stingă-se cu sunet numele lor 
din cmiea pomenirii ş i a vietii; păşască cu repeziciune sfânta 
filosofie ş i ştii nţel e dela marginile pământului până la cele
lalte; Întinză-se şi Înmulţească-se ş i În nenorocita noastr[l 
Patrie; tie bine priil11ite, ca sii rămâie ş i să se vecineze Între .,,, [ ] noI. ... 

Trebue a se cerceta ş i a se Învăţa limba rumânească ş i 

geniul său şi pentru aceasta este destul o băgare de seamă 
luminată şi făra prejudicăţi şi un paraleli sm al limbilor ce au 
re l aţ i e cu dânsa. Ea a Început a se cerceta Încă din vcacultre
cut şi gramatici s'au făcut de mulţi simţitor i biirbaţi. care au 
cunoscut-o şi au şti u t să o pre!uiască. 

Dar ca să se desăvârşască gramatica rum ,În ească, n'a 
fost destul ca să fi e făcute aceste gramatici; era de trebuinţă 
şi de nevoie ca să puie şi În lucrare, dându-se În mâinile copi
ilor prin şco li ; şi Învăţătorii cu ei dinpreună asupra acestor 
gramatici să facă analizu l limbii , atât gramaticeşte cât şi 

loghiceşte; şi În cât pentru aceasta Bucureştii se pot făli pen
trucă, Încă dela anul 181 G s'a deschis aci şcoa l ă rUll1ânească, 

În care să ~e Îllveţe gramatica şi ştiin!e le În limba 
rUll1ânească, ullde cel dintâi profesor, care a aru ncat Într'Însa 
cele dintâi seminţi spre luminarea Rumânilor, a stfttut ferici
tul arhidiaconu l şi doctorul În teologic ş i legi Gheorghie 
Lazăr, a căru i a pomenire trebue să fie de mult preţ la toti 
Rumânii. EI aci a Început a croi muzelor haine rumâneşti şi a 
Învăţa matematica ş i filosofia În limba patriei, <de> la anul 
de sus numit până la 1822. Într ' această şcoa l ă şi-a luat 
Începutul şi această Gramatică ş i s'a pus În lucrare. 
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Dar limba rumânească acum păşaşte către desăvârşire 
ş i pentru cultura ei se ostenesc atâţia bărbaţi : dumnea lui 
Marele Vornic Gheorghie Golescu găteşte asemenea o grama
tică şi un dicsioi1er rumânesc, prin a cărora dare În tipar va 
mai păşi limba Încă câteva trepte către desăvârş ire . Dum
nealui Marele Logofăt Iancu Văcărescu are Încă o gramatică 
rum ânească cu litere l ati n eş ti , gata, În care zice că "prinlitcre 

se naşte literatura, iar dela slove sv 1/ 'aştepte cineva decât 

I1llllwi sluvnire ", Acest credincios cercetfltor şi cultivator al 
limbii şi Ânacreon rUl1l<inesc nre asemenea ş i destule ş i mult 
pretuite poezii, prill care limba rumânească a câştigat aripi ş i 

sboară dinpreună cu fantasia . Pagubă numai cii nu le dă la 
tipar, ca să arate tutulor cât poate şi limba rumâllească şi să 

bucure pe toti Rumânii prin cântări le sale cele dulci, vesele. 

tinere ş i viteze ca el Însuşi. De nu le va da afară, sînt silit a-i 

spune că o să i le fur ş i o să i le dau eu la lumină . 

Dar ca să se Jesăvârşască limba şi mai ,bine şi ca sa se 

hotărască odată. cum să rămâie termenii cei noi , aceasta nu se 

vă putea, plina când nu se va Întocmi o Academie de câţiva 
bărbaţi , a căror treabă să tic numai literatura rumânească, cari 

cu vremea vor pune În regulă şi vor desăvârşi limba prin fa

cerea unui dicsioner. Dicsionere ne trebuesc ş i mai vârtos 
deocamdală pelltrU Înlesnirea traduqiilor. precum: l ati neşte 

cu rumfll1eşte; rran!ozeşte cu rumâneşte ; italien eşte . greceşte . 

nemţeşte cu rumâneş te. Lucreze care cum poate şi 

Înlesnească-se traducliile; traducţ"iilc cele bune Înfru
museţează şi nobilesc limba; prin ele intră În limbă tonte li'a

surile şi mijloacele de vorbire cele mai frumoase a deose
bitilor autori vestiţi şi Îmbrrl!oşându-Ie, le face ale sa le; apo i 

În sfârşit se poate face şi un dicsioner rumâneşte cu 
rUlllâneşte . 

Încât pentru dicsionere, trebu e a ad uce Înainte 

nepregeWtoarea osteneală a acelor ce au Început ş i au lucrat 

asupra aceştii materii . Multi ş i mai de mult s'au ostenit spre 

facerea unui dicsioner rumâncsc, dar cei dintâi ce s'a văzut la 
lumină, este cel ce s'a dat În Cluş, Îll două tomuri, la anul 
1821. cu cheltuiala Ecselenţii sa le Parintelui Episcopul Ioan 

Bob dela Blaj, şi al doilea cel ce s'a dat la Buda, Într ' un tom. 

la anul 1825. 

Dea Domnul ca să sporeasc[l râvna culturii Între 
Rum[lIli ş i să Înceteze toate Îllprotivirile. Coboarit-se pacea ş i 

fericirea cerului peste Illult suferitoarea noastră patrie! Fie 

lacrăm i le ş i Ilecazuri le ci cele Îndelungate şi pl ine de dăs

nădăjduire auzi te la cer şi vază de acolo mângiiien.:! 

Împărăţeascii s '~î nta unire În bratele ci cele ostenite şi drep

tatea Îllsoţească tonte pasurile şi sflvlÎrşirilc RUlmlnilor, ca să 

fie ei toţi "j·n li ş i tOli să se bucure de drepturile pământului lor 

celui blagoslovit! tic! fie! fie! ... 

( 1828) 

(Din Ioan Eliade-Rădulescu, Scrieri politice. 

sociale şi linguistice, ediţie Îngrijită de 
George Baiculesc Ll, 

Editura Scrisul Românesc, Craiova, f. n.) 

. ) 
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Aniversare UNESCO 

ION LUCA CARAGIALE - 150 

I.L. Caragiale şi spiritul românesc 

[III] 

Ediţie îngrijită de Stancu 
llin, Nicolae Bârna, Constan
tin Hârlav. Prefaţa de Acad. 
Eugen Simion (pe care o re
producem integral). Editura 
Univers enciclopedic, 2000 

J ean Pierre Richard a 
examinat formele pe 

l care le ia discursul 
gurmand În textele lui Huysmans 
şi Proust, descoperind la primul 
"amploarea, caracterul aproape 
enciclopedic al grijii sale tro
fice" ... (Proust et le monde sensi- . 
bie, 1976: Microlectures, 1979) 
Trifologia este ştiinţa care studi
ază semnificaţia alimentară. Citit 
din acest unghi discursul roma
nesc iese, În secolul al XIX-lea, 
"din dispozitivul sălii de mâncare" 
şi este Însoţit, de regulă, de dis
cursul amoros, remarcă Richard. 
Există mai multe etape şi o infini
tate de nuanţe pe care le ia gusta
tivitatea În literatura realiştilor din 
secolul trecut... Cum se plasează 

Caragiale în această reverie a veacului? Din exemplele date 
mai Înainte, se poate deduce că discursul gurmand angajează 
În proza lui prea puţin imaginaţia erotică, În schimb este 
aproape în toate fazele lui condiţionat şi susţinut de discursul 
politic. De aici vine ceea ce am putea numi sociabilitatea 
reveriei gastronomice la I.L. Caragiale. Mezelicul, aperitivul, 
dejunul etc .... se desfăşoară - s-a putut constata mai sus - în 
locuri aglomerate şi aventura coanei Lucsiţa este, într-un 
anume sens, reprezentativă pentru lumea lui Caragiale: 
pestriţă, pofticioasă, nesăţioasă, vorbăreaţă... Marea 
trăncăneală, de care vorbea Mircea lorgulescu, se desfăşoară 
în preajma unor spaţii culinare abundente şi este Întreţinută 
de o nutriţie adecvată, energizantă, infinită. Prozatorul 
păstrează o poziţie prudentă faţă de personajul său veşnic 
nesătul şi etern Însetat. Ironia nu distruge fascinaţia unei 
mese Îmbelşugate şi sentimentul pe care îl ai la lectură este că 
autorul, prin naratorul său, nu rezistă prea mult ispitelor şi 
"intră şi el în comtinaţie" ... Vom vedea, puţin mai departe, că 
există un discurs gurmand şi O impacienţă alimentară şi În 
corespondenţa lui I.L. Caragiale. 

În această vastă reverie gastronomică este o notă dis
cordantă, şi anume aceea din povestirea O plimbare la 
Căldăruşani (1896). O povestire aproape biografică, scrisă, 
oricum, la persoana Întâi şi cu multe elemente de reportaj. 
Aflăm aici o imagine teribilă a mahalalei bucureştene inva
date de murdărie şi de mirosuri greţoase de fleici, mititei şi 

pastramă. Spaţiul balcanic în care I.L. Caragiale se simte, de 
regulă, bine apare aici într-o viziune crudă. Imaginaţia gas-
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tronomică merge spre culorile şi profumurile unui Orient stă
tut şi rânced: "Mai Întâi de la barieră dai de o murdărie vred
nică de cei mai originali africani; colea nişte băieţi de la o 
cârciumă toacă fel de fel de cărnuri pentru cârn aţi , un vârtej 
de muşte roieşte Împrejur; dincoace nişte hârdaie cu struguri 
borşiţi din care un zaplan cu mâinile pline de zeamă dulce şi 
de prafîşi umple mereu teascul, pentru must - un fel de sirop 
îngroşat cu ţărână, aici un alt vârtej de muşte clocoteşte fără 
astâmpăr; pe jos e noroi de struguri, de prune şi de spălături 
de tingiri. Pe nişte cotloane se prăjesc la tavă nişte cârnaţi 
exaltând un miros puternic de grăsime arsă. Mai departe e 
zaanaua; miroase a hoit şi sânge stătut În soare; scursorile 
strânse pe lângă drum Îţi Întoarce sufletul. Aici, sub umbrare 
improvizate pentru campania zaanalei, de o parte şi de alta a 
şoselei fac chef negustori , ţărani , soldaţi, biciclişti , mahala
gioaice, popi etc., cu familia şi copiii; mănâncă fleici, 
frigărui, mai ales cârn aţi şi pastramă, şi beau must, aspirând 
cu deliciu pe nas şi pe gură mirosurile zaanalei şi praful şose
lei. Totul dă un tablou pitoresc oribil. Dar am scăpat de 
această zonă mefitică; am ieşit la largul câmpiei, lăsând la 
stânga mănăstirea ruinată a Plumbuitei. E praf şi cald; dar cel 
puţin nu mai miroase. Soarele scapătă să apuie. Ne uităm 
înapoi; capitala acoperită de un nor gros de pulbere luminată 
de soare are aspectul unei mări fără ţărm". 

Cheful a devenit un infern, zaanaua şi toate celelalte 
spaţii ale imaginarului alimentar s-au transformat într-un 
spaţiu de petrecere urât, murdar, imposibil. Gastronomia 
caragialeană cunoaşte acum momentul cel mai critic. Proza
torul îşi astupă realmente nasul şi gâtlejul şi promite, Întinal , 
să nu mai meargă la Căldăruşani până nu se Încheie "campa
nia pastrămii şi a mustului" ... Este, dintre fantasmele gas
tronomiei , cea mai puternică negaţie a voracităţii şi aglome
rării de bunuri alimentare. Totul este Întors pe dos, voluptatea 
Coanei Lucsiţa s-a degradat, euforia cantitativă, gustativi
tatea şi toate formele obiectului alimentar au intrat Într-o 
zodie neagră. Naratorul - amator de regulă de "combinaţii"
nu mai simte nici o plăcere. Este drept că această negaţie are 
loc În altă parte decât În spaţiul predilect al gastronomiei 
caragialeene (localul, birtul, cafeneaua, mai rar, foarte rar, 
căminul). Reveria gastronomică negativă este plasată la peri
feria Bucureştiului , spaţiu impur, nici rural, nici urban, sub 
umbrare improvizate, Într-o mahala invadată de muşte, prafşi 

mirosuri râncede ... Rafinatul gastronom este pur şi simplu 
scandalizat şi , cum scrie negru pe alb, Îşi astupă nasul .. . 

Lăsând deoparte acest accident, să mai observăm 

câteva amănunte legate de reveria gastronomică În literatura 
lui I.L. Caragiale. Mai Întâi faptul că ea nu face diferenţă de 
sex şi de vârstă. Bărbaţii , femeile şi chiar copiii sunt, toţi, 
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pofticioşi şi se hrănesc din belşug. Coana Lucsiţa reprezintă 
categoria socialmente de jos a femeilor voluptoase, madam 
Verigopolu este simbolul păturii culte. Amândouă Însă se 
unesc În complicitatea culinară. Bărbaţii , ce să mai vorbim?!, 
şi-au făcut aproape o profesiune din a mânca mult şi a vorbi 
(politică) la infinit. Euforia logoreică şi euforia gastronomică 
sunt două atribute fundamentale ale omului caragialean, În 
varianta virilă. În cazul lui se vede mai bine oroarea de sin
gurătate şi chiar de intimitatea căminului. Nu cunoaşte, ca 
eroul proustian (În viziunea critică a lui Jean Pierre Richard), 
asocierea securizantă dintre imaginarul alimentar şi imagi
narul intimităţii. Omul lui Caragiale este, sunt nevoit să repet, 
o fiinţă socială, masa este pentru el un spaţiu de Întâlnire, fără 
un bun amic bucatele n-au gust şi aperitivul este o corvoadă. 
De ce? Pentru că pofta de mâncare deschide pofta de vorbă, 
aperitivul anunţă politicul... Cu puţine şi nesemnificative 
excepţii, nu există, apoi, În proza lui Caragiale complicitatea 
culinarului şi a eroticului. Mâncărurile caragialeşti, abun
dente şi excitante, nu provoacă apetitul erotic. Doar madam 
Verigopolu pare a avea foame după o posibilă aventură ... Şi, 
cum am semnalat deja, doar domnul Georgescu, Încomorat 
de fugitiva madam Georgescu, se consolează cu o masă 
bună ... Dar astea sunt mai degrabă semne compensatorii ale 
celor două imaginare. Într-un caz, o binemeritată răsplată 
(Mici economii), În altul o răzbunare laşă, un refugiu strate-

Revista umoristică "Claponul" pe care Caragiale o 
redactează În Întregime (mai - iunie 1877) 

gic lipsit de orgoliu (Tren de plăcere). Eroul caragialean sa
critică, pe scurt, onoarea virilă pentru o masă bună. 

Copiii mănâncă şi ei bine În proza lui Caragiale. 
"Maiorul" din Vizita, pe lângă semne de proastă creştere, dă 
dovadă de o bulimie precoce. Apetenţa lui pentru dulceaţă ş i 

ţigaretă anunţă viţiul gastronomic de mai târziu. În ce 
priveşte durata reveriei de 'care vorbesc, este de remarcat că 
domină În literatura lui Caragiale ceea ce am putea numifru-

6 

IInul V. nr. 5 

galitatea care tinde să se etemizeze. Semnul ei este aperitivul 
care se repetă. Mitică, Costică, Lache, Mache iau ceva În 
fugă şi acest ceva, improvizat, consumat la repezeală, 

durează uneori zile şi nopţi de-a rândul. Euforia gastrono
mică este mereu presată de timp şi stimulată de teroarea fru
galităţii. Eul gurmand caragialean cunoaşte paradoxul urmă
tor: se grăbeşte, dar are timp, consumă ceva frugal, ca să-şi 
facă poftă pentru un dejun sau o cină care se anunţă a avea 
dimensiuni grandioase, dar nu are voinţa să scurteze această 
pregătire lungită la infinit. Este ca şi cum o orchestră, făcând 
exercitii interminabile, nu mai ajunge să dea concertul de 
gală ... 'Asta spune ceva despre geniul improvizaţiei ş(bucuria 
(cel puţin În ordine gastronomică) pentru o Îndestulată, lungă 
jrugalitate În spaţii aglomerate, aco lo unde se poate, slavă 
Domnului, vorbi, mă rog frumos, de situaţia dificilă a ţării ... 

N-am făcut recensământul băuturilor În literatura lui 
Caragiale. Din exemplele date se detaşează, este limpede, 
berea. Băutură uşoară, răcoritoare, băutură socială. Ea cere 
atmosferă, companie bună, amici statomici. Berea fa
vorizează discursul politic şi favorizează, se Înţelege, şi dis
cursul gurmand. Este un excitant moale, bine-dispune spi- • 
ritul, dar nu tulbură prea mult mintea. Berea, Împreună cu 
măslinele, icrele, ghiudemul, salamul intră În strategia fru
galităţii culinare. Aceea care acuză impacienţa, graba, 
improvizaţia şi ascunde lenea, disponibilitatea, logoreea 
omului balcanic ... Oricum, reveria gastronomică are În berea 
rece, cu guler de gheneral, un aliat şi un stimulent fundamen-
tal În literatura lui I.L. Caragiale. 

* 
Vreau să-i atrag atenţia cititorului că I.L. Caragiale 

Însuşi avea un mare apetit. Păstrând proporţiile şi planurile, 
s-ar putea spune despre prozator ceea ce naratorul din Notiţe 
risipite spune despre sine: [sunt] ,,0 bestie lacomă de lucruri 
delicate". În scrisorile berlineze sunt referinţe la bucătărie şi, 
Într-una cel puţin (3 I ianuarie 1907), dăm peste o adevărată 
orgie de mâncăruri fine. E o iarnă cumplită ("de pe vremea 
lui Luther nu s-a mai pomenit... aşa iarnă") şi, Închis În casă, 

la căldurică, prozatorul are o viziune aproape lirică a abun
denţei şi comodităţii casnice. Viziunea uneşte patru elemente: 
bucatele fine, băuturile adecvate, discuţiunea candidă şi mu
zica: "Pe aşa vreme, să stăm noi colea, şase persoane cuminţi , 

la căldură, cu lumină dulce, cu o zupuşoară de galinacee, mă 
rog frumos, cu o marinată de heringi prima, cu un curcănoi 
rumen pe varză acră ştraspurhi, cu mere creţeşti de California 
(o bunătate!) şi ananas de Kamerun (o frumuseţe!), cu 
vinişorul uşurel de Mosel, cu beri cică proaspătă ca chihlim
barul, şi pe UJmă, după masă, cafeluţă cu caimac făcută de 
madame Margot, şi un păhărel de licoare cordială, şi 

cucoanele, sub lumina lămp i i, să şoptească lucruri bune 
despre amicele şi cunoştinţele dumnealor, şi să facă bagadele; 
şi eu să trag ţigărica mea, şi Maestrul să tragă ţigărica lui şi 
pe ulmă să tragă la clavir ce-o vrea dumnealui şi dumneata să 
tragi la aghioase. Ah! ce lirică existenţă! Halal de viaţă! Tare 
mi s-a făcut dor de ea!" 

Altă dată (2 martie 1908), prozatorul trimite o carte 
poştală cu un mesaj precis şi ultimativ către acelaşi Alecu: 
"Sunt pe drum; zbor ca un fluture leşinat de foame să cad 
peste o floare - o floare de varză acră şi de fasolică cu ardei. 
Rogu-te Îngrijeşte, ca un grădinar, să găsesc favorite le mele 
flori demne de pofta mea fără seamăn. Dac-aş mai sta aici 
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Încă zece zile, mor de foame; mi s-au lipit maţele de sosurile 
germane". 

Lucrează greu, aflăm Într-o scrisoare din 29 iunie 
1909, şi gândul lui este la gastronomia daco-romană, adică: 
"Ia tocănici, la fripturică, la beri cică şi la muzică, mă rog fru
mos" ... Mai Înainte (5 iunie 1906) aminteşte de "mucegăiala 
orientală" şi promite să nu rateze momentele În care ar putea 
să guste "din bucătăria rafinată de care am fost o viaţă 

Întreagă lipsit". În fine, vineri 9/22.XI. 1907 trimite o depeşă 
doctorului A. Steuermann-Rodion, redactor la Opinia din 
laşi, prin care îl Însărcinează să-i cumpere şi să-i expedieze 
de urgenţă un pachet poştal: " Icre tescuite prima" în valoare 
de 5 lei, "măsline amestecate" de I leu ... Obsesia gas
tronomiei balcanice îl urmează şi la Berlin pe I.L. Caragiale. 
E, desigur, multă ironie În aceste texte, dar şi o reală "poftă 
fără seamăn" care trece, sub Înfăţişări satirice, şi în opera de 
ficţiune. Caragiale are, nu mai Încape vorbă, o puternică 
imaginaţie a gastronomiei şi, consultându-i scrierile, con
statăm că discursul gurmand Însoţeşte aproape fără excepţie 
discursul scriptic. 

Faptul că mulţi dintre eroii Momentelor şi schiţelor 
sunt gazetari şi că aceştia se informează, ca vestitul Caracu
di, la o masă, În Cişmigiu , poate să ne dea o idee despre legă
tura între gastronomie şi scriitură. L-am citat mai înainte pe 
reporterul care, la un semn din partea socrului, Iasă totul baltă 
pentru a nu rata ciorba ... Există, indiscutabil, o veritabilă 
complicitate Între aceste două pasiuni (să le zicem astfel). 
Una hrăneşte pe cealaltă, fără ciorba şi berea lui, Caracudi nu 
are imaginaţie, Întocmai ca I.L. Caragiale, care, s-a văzut, nu 
poate scrie din pricina "sosurilor germane" ... Discursul epic 
se declanşează (ca şi discursul politic) dacă este favorizat de 
discursul gurmand. 

* 
Cine Îşi Închipuie că viaţa literară de altădată era idi

lică se înşeală. Nu zic că era totdeauna un iad de intrigi şi 

vexaţiuni , dar antipatiile dintre scriitori iau uneori forme 
incredibile la Începutul secolului nostru. Să luăm cazul I.L. 
Caragiale, acuzat Întâi de plagiat şi târât Într-un proces 
ruşinos de publicistul Caion (sprijinit de grupul de scriitori şi 
gazetari din jurul lui Macedonski), atacat, apoi, violent, pen
tru adeziunea lui la Paltidul Conservator-Democrat condus 
de Take Ionescu. Aflu amănunte noi despre aceste Întâmplări 
din Bibliografia I.L. Caragiale, pregătită de Institutul "G. 
Călinescu" al Academiei Române şi tipărită, recent, de Edi
tura "Grai şi suflet - Cultura Naţională" ... Este o lectură, 

vreau să precizez, pasionantă, În ciuda genului reputat pentru 
ariditatea lui. Autorii bibliografiei au consultat circa 3.000 de 
publicaţii periodice din epocă şi au scos informaţiile privi
toare la viaţa şi opera lui I.L. Caragiale, un scriitor pe care nu 
toţi Îl iubeau. Când fusese numit, În 1888, director al Teatru
lui Naţional din Bucureşti, presa daco-romană ÎI atacă 

numaidecât, zi când că a obţinut acest post nu prin meritele 
lui, ci prin "favoritism şi chiverniseaIă". Th.M. Stoenescu 
scrie în Naţionalul (13 aprilie 1889) că numirea dramaturgu
lui este un scandal şi că "niciodată [Teatrul Naţional] n-a fost 
mai crâncen lovit de-o cădere mai umilitoare" decât acum, 
când se află sub direcţi unea dramaturgului. În fine, căzând 
guvernul , I.L. Caragiale demisionează. Presa liberă şi inde
pendentă răsuflă uşurată. Răul cel mare fusese Îndepărtat. 

Când Începe procesul Caragiale - Caion, mulţi scri-
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itori sunt de partea dramaturgului şi-i arată semne de sim
patie. Adevărul din II iunie 1902 relatează că printre juraţii 
desemnaţi să decidă asupra acestui caz se află şi Nicolae 
Iorga şi Ovid Densusianu. Aceştia sunt Însă recuzaţi de 
apărătorii inculpatului Ca ion. În pledoaria sa, avocatul G. 
Danielopol atacă Academia şi Universitatea şi, În genere, pe 
intelectualii ţării ca virtuali plagiatori . Nu-i cruţat nici Nico
lae Iorga, aflat În sală. Acesta ÎI provoacă imediat la duel. 
Caion este achitat şi literaţii din Capitală pregătesc o 
manifestare În sprijinul lui Caragiale. 

Sunt şi relatări mai amuzante. Aflăm , de pildă, din 
Ţara (5 februarie 1903), că dramaturgul voise să Închirieze o 
locuinţă În Strada Teatrului , proprietate a doamnei 
Străchineasca. Proprietara În cauză refuză Însă să i-o dea, pe 
motiv că 1.L. Carag iale fusese martor Împotriva ei În proce
sul cu domnul dr. Kiriac. Iritat, dramaturgul i-ar fi spus la ple
care Străchineas.căi: " Dumneata să te păzeşti să nu te strângă 
într-o zi cineva de gât" . Propoziţie premonitorie: peste câteva 
zile proprietăreasa din Strada Teatrului , mai sus-numita 
Străchineasca, a fost găsită asasinată În casă. Fatalitatea a 
lucrat repede şi dramaturgul este chemat acum la poliţie să 
dea informaţii despre această crimă. Când 1.L. Caragiale 
pleacă din ţară, Nicolae Iorga justifică auto-exilul scriitorului 
prin viaţa coruptă a societăţii româneşti : "Dacă mai este o 
nădejde faţă de ruşinile şi ticăloşiile fără număr pe care ţi le 
mână Înainte tulburele valuri ale vieţii de toate zilele - şi 

politice, şi culturale, şi sociale - , dacă-ţi mai vine a lucra [ ... ], 
dacă mai cutezi a privi la un viitor pe care cei mai mulţi şi-I 
asigură pentru ei, prin averea câştigului , hrăpirii, moştenirilor 

şi zestrilor, dacă nu pleci Într-o pribegie la Berlin ca a d-lui 

Cetăţeanul turmentat. Desen de Aurel Jiquide 

I.L. Caragiale - nu e alt motiv decât Încrederea Într-o creştere 
nouă a tinerilor [ ... ]". 

Sunt şi alţi gazetari şi scriitori care gândesc la fel , În 
timp ce "celebrul distrugător al lui Caragiale" (cum ÎI 
numeşte pe Const. A. lonescu-Caion un ziar de epocă) conti-
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nuă să vorbească despre " lucrările compromise ale d-Iui 
Caragiale" . Calomniatorul nu oboseşte ş i cine nu oboseşte În 
presa românească Începe să fi e luat În seamă, chiar şi În 
străinătate. La Revue de Paris (martie 1907) publică arti
colele Le mouvement litteraire en Roumanie În care este elo
giat, Între alţii , şi Caion, "cunoscut pentru originalitatea sa şi 
(prin) lupta de exterminare pe care a dus-o În chip atât de 
magistral şi cu atâta curagiu În contra plagiatorilor" ... Frumos 
elogiu! Şi foarte actual! Tare acest Const. A. lonescu-Caion 
numit de o gazetă băştinaşă viteazul David care a Înfruntat cu 
succes pe Goliatulliterelor române (I.L. Caragiale)! 

Disputa În jurul pribeagului I.L. Caragiale se aniină 
atunci când În ianuarie 1908 acesta telegrafiază de la Beri in 
lui Take Ionescu, solicitând Înscrierea În Partidul Conserva
tor-Democrat. Adevărul (31 ianuarie 1908) consemnează 
numaidecât: "Această demonstraţie a unuia din cei mai de 
seamă literaţi ai ţărei a Tacut o mare impresie În cercurile 
noastre intelectuale". Impresie a Tacut, adevărat, dar impresia 
nu este mereu favorabilă. T. Maiorescu ridică În Conserva
torul obiecţii faţă de adeziunea politică a lui I.L. Caragiale, 

, iar În Neamul românesc cineva atacă pe "tachişti" zicând că 
aceştia şi-au Împodobit carul politic "cu un mănunchi de raze 
scuturate din aureola năpârlită a cel ebrităţii lui Caragiale". 
Dramaturgul vine, apoi , în ţară pentru a susţine campania 
electorală a liderului. Ziarele relatează cu regularitate despre 
discursurile sale la numeroasele banchete organizate de sim
patizanţii conservatori-democraţi. Ajuns la laşi , unde urma să 
aibă loc o mare Întrunire tachistă, I.L. Caragiale s-ar fi oprit 
la berăria "Bragadiru" şi ar fi cerut, scurt: "Băiete , două halbe 
dem.ocratice!" Evenimentul ÎI acuză de oportunism şi friptu
rism, reproşându-i faptul că a trecut de la grupul junimist al 
lui Maiorescu şi Carp la grupul socialist al lui Gherea, apoi la 
gruparea radicală a lui G. Panu, În partidul conservatorilor, şi 
acum a intrat În disidenţa tachistă ... Maiorescu revine asupra 
"tachismului" şi , În cadrul unei Întruniri conservatoare, 
ironizează doctrina politică a dramaturgului. "În aceste limi
te Îmi pare rău că nu mă pot ocupa de ideile politice ale d-Iui 
Ioan Luca Caragiale. De-ale literaturii d-sale? Da, totdeauna 
cu plăcere" (Conservatorul, 9 martie 1908). Dramaturgul nu 
le rămâne dator conservatorilor şi, la un banchet organizat la 
CăIăraşi, ar fi spus că: "Asanatorii moravurilor (carpiştii) 
consideră ţara aceasta ca (pe) o ţară de copii care are nevoie 
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nu de un guvern, ci de o guvernantă" (Adevărul, 6 mai 1908). 
lronistul Caragiale este, ştie toată lumea, un sentimen

tal şi izbucneşte În plâns atunci când asistă la manifestarea de 
simpatie arătată de publicul bucureştean la sosirea unei dele
gaţii de bucovineni. Reţin , dintre semnele de afecţiune faţă de 
exilatull.L. Caragiale, şi notele publicate de Arghezi În Viaţa 
Românească (ianuarie 1912): "Şi ne place că acest maestru -
la numele căruia se căciulesc timide atâtea plete, atâtea che
Iii , atâtea bărbi , atâţia piepţi lustruiţi la cămaşă - a Înfrânt 
obiceiurile cumetriei Întru ipocrizie şi laşitate şi , cu fruntea 
Întoarsă şi dispreţuitoare, ne-a lăsat pe noi Înşine şi a plecat 
singur cu sineşi. Ne place violenţa virilă a retragerii lui. Ne 
place atitudinea vehementă a tăcerii sale depărtate. Un om 
Întreg nu-şi poate face gesturile pe jumătate" ... 

Care poate fi morala acestei fabule? Mai Întâi că n-am 
voit să construiesc nici o fabulă şi nici să trag, din Însumarea 
unor reacţi i de presă, o morală oarecare." Am constatat doar că 
un mare scriitor n-are o existenţă uşoară În viaţa literară şi că, 

de multe ori, contemporanii nu-i iartă succesele literare, nici 
chiar micile şi efemerele izbânzi sociale. Ideea unui I.L. 
Caragiale director al Teatrului Naţional pare unora o agre
siune morală şi o 'ruşine naţională, s-a văzut. Când dramatur
gul optează pentru disidentul Take Ionescu, se supără juni
mişti.i (carpiştii), vechii săi prieteni , şi iară nu-i bine. Plecarea 
la Berlin este, tot aşa, pentru unii o trădare, o fugă laşă , o 
probă de huzur (obţinuse o parte din moştenirea Momuloaia), 
pentru alţii o dovadă că marele creator nu are loc Într-o lume 
coruptă şi trebuie, atunci, să pribegească. Sigur este că geniul 
este În toate Împrejurările incomod şi că actele lui publice ş i 

chiar actele lui de ex istenţă produc deseori reacţii vehemente. 
Numai moaltea neaşteptată a dramaturgului a reuşit să-i 

Împace pe scriitorii şi pe gazetarii din toate provinciile 
româneşti În privinţa geniului Caragiale. Până atunci ei au 
găsit destule motive să-I conteste. Un fapt este Însă indis
cutabil pozitiv În aceste istorii mărunte care proliferează În 
presa timpului, şi anume: dacă n-am fi avut gazetari indiscreţi 
n-am fi ştiut că, abia coborât din tren, la laşi , I.L. Caragiale a 
comandat două beri dem.ocratice şi , aflat la Ploieşti sau la 
CăIăraşi , acelaşi Caragiale s-ar fi plâns În timpul unui dejun 
"tachist" de "grafomania şi spanacografia" românească, 

foarte prospere şi atunci. De unde se poate deduce că geniul 
are totdeauna dreptate. 

Volume tipărite de I.L. Caragiale 
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Bucureştii de altădată 

Fragmente din foi îngălbenite 

Omer Pasa si Anna Simonis , , 

L
a data de II octombrie 1846 am devenit paroh al comunităţii 

evanghe lice din Bucureşti . În aceeaşi clădire cu mine locuia 
~institutorul Mruiin Binder ş i soţi a sa. Ambii proveneau din 
Transilvania, din tr-un sat de pe l ângă Braşov. Soţ ii Binder erau deja 
în vârstă; copiii le muri seră de multă vreme, la o vârstă fragedă. 

Formau o pereche l i niştită ş i când Îi vedeam, mă gândeam 
adeseori la Philemon ş i Baucis. Când doamna institutoare spunea: 
" Martin, adu-mi o găl eată de apă de la fântână", el asculta fără 
împotrivire, iar când el, severul insti tutor, lua în pauză micul dejun, 
spunându-i Katharinei: " I eş i în curte ş i opreşte-i pe copii, să nu fi e 
prea zgomotoşi", atunci jumătatea lui se conforma numaidecât. Dis
cuţ ia lor preferată era despre frumoasa lor patrie Transilvania, 
despre cunoştinţe le ş i veştile de acolo; un gând le umplea sufletul cu 
o deosebită bucurie, an ume acela ca la batrânete să se mute pentru 
totdeauna În satul natal ş i să sfărşească astfe l v iaţa În locul de 
baştină. Compatrioţii din Transil vania erau primi ţ i ş i găzduiţi cu 
bucurie, căci În fe lul acesta mai puteau auzi de locurile drag i sau 
puteau transmite sa lutări ş i comisioane. 

În tr-o zi din primăvara anului 1847, când ieşeam din 
locuinţa mea, doamna Katharina tocmai întâmpina doi oaspeţi din 
Transilvania, o femeie Îmbrăcată În portul ţărănc il or de acolo şi o 
fată, pe care le-a in vitat apoi În casă, spunând: " Dar ce mare a cres
cut Anna". N-am luat am inte la lucrul acesta. În zilele următoru·e , 
când am. văzut-o din nou pe fată, a l ături de doamna Binder, şi am 
auzit 'Că 'o striga Anna, mi-am adus aminte de acele cuvinte. Apoi, 
am afl at că era d in Homorod, un sat din Transilvania, ş i că părinţ ii 

ei, saş i de condi ţie modestă, de confes iune evanghe li că, erau Înrudiţi 
cu institutorul Binder. Ea avea În Bucureşti un frate, pe care-l 
cunoşteam, Kru·l Simoni s, profesor de pian la câteva pensioane de 
fete, printre care ş i pensionul Manatott . 

Anna trebuia să intre la acest pension la recomandarea 
fratelui ei ş i de aceea veni se la Bucureşti . Trebuia să rămână însă 
câteva săptămâni la soţii Binder., pentru a se obi şnui cu clima ş i cu 
modul de v i aţă de la oraş. Anna Simoni s, care putea să aibă în jur de 
13 ani, nu era confi rmată Încă şi mi-a fost p rezentată de doamna 
institutoare ca vii toare candidată la con fi rmaţ ie , adăugând : "Până 

atunci mai are câţ iva ani" . 
În Bucureşt i , copiii nu se grăbesc, În general, În privinţa 

candidaturii la confirmaţ i e (deş i se dezvo ltă mai repede), ca În Ger
mani a. Maj oritatea ce lor confirmaţi de mine ( 1846 - 1867) 
depăş i seră vârsta de 14 - 15 ani ş i lucrul acesta are un avantaj , 
anume acela că ei Înţe l eg mai bine semnificaţ i a ş i impOlianţa aces
tei ceremonii sfinte şi ştiu să o onoreze. Au trecut, Într-adevăr, mul ţ i 

ani până când Annu Simonis a fost confirmată. Împrejurăril e În care 
a av ut loc confirmru·ea ei meri tă a fi consemnate, chi ar dacă avem În 
vedere numai parti culari tatea cazului din punct de vedere religios. 
Aşadar, să povestim mai departe! 

După ce, timp de câteva săptămâni , a aj utat-o pe doamna 
institutoare la act i v ităţile casnice, Anna Simonis a in trat la pension, 
ca el evă internă. Din acest motiv au trecut câteva luni până când am 
revăzut-o, În mod Întâmplător, pe când făcea o v izită soţilor Binder, 
Împreună cu fratele ei. Se petrecuse la ea o schimbare ev identă, pen
tru că acum purta haine moderne, de la oraş. 

A venit anul 1848, cu evenimente le sale cunoscute. Ş i În 
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Valahia (care nu era Încă unită cu Moldova printr-un s ingur 
principe) s-a declanşat o revo l uţ i e după moda pariziană, iar la 
sfărşitlillui iunie principele Bibescu a părăsi t Wa. A fost instalat un 
guvern provizoriu, iar În Bucu reşti a Început aşa-numitul timp al 
libertăţii. În luna august, În Bucureşti au intrat turcii aflaţi sub 
conducerea lui Omer Paşa, iar În septembrie, ru şi i , sub conducerea 
generalului Lyders; pe atunci pri ncipatele Valahia ş i Moldova se 
aflau încă sub dublul protectorat al Porţii ş i al Rusie i. Ocupaţia a 
durat mai mulţi ani , până când a fost În frântă revoluţi a din Ungaria, 
prin predarea de la Vilagos. 

Omer Paşfl - litografie de Adolf Dauthage 

În acel timp, ruş ii ş i turcii se împăcau foa lie bine În 
Bucureşti ş i În iarna 1848 - 1849 aveau loc serbă ri după serbări, ca 
În timpurile lui Hannibal la Capua. Odată, ruş ii au organizat un bal 
În cinstea turcilor, pentru care două săli (care se aflau În două cl ădiri 

distincte, la o di stanţă de cel puţin 150 de paşi , ş i anum e casa Bossel 
ş i casa Momolo) au fost uni te printr-un tunel construit special pen
tru acea seară. Prin acest tunel, acoperit de covoare ş i Împodobit cu 
vase cu fl ori , se putea aj unge de la o sal ă la alta. În una se dansa, iar 
În cea l altă, s-a servit supeul la miezul nopţii. 

Omer Paşa a căutat, mai târziu, să se revanşeze. A dat ş i el 
un bal În cinstea ruşil or. Pentru aces ta s-a fo losit num ai sala Bosse l, 
Împodobită Într-un mod specific, care onora gustul turcilor ş i al lor 
savoir vivre: de la poartă şi până la galeri a unde se afl a orchestra 
străluceau pe pereţi ord ine ruseşti , st(!ma rusească, monograma ţaru
lui Nicolae, nori - toate realizate numai d in baionete turceşti . 

Pe l â ngă baluri le oficia le, nu lipseau aşa-numite l e serate ş i 

ceaiuri dansante ş i tot felul de fest ivităţ i organi zate privat. · Toţi 

boierii bogaţ i ş i cu funcţ ii mari căutau să contribui e la di stracţ i a 

ofi ţe ril or ruş i ş i turci şi considerau a fi o mare onoare dacă şejji 

comandanţ i ai celor două armate, ad i că generalul Lyders ş i Omer 
Paşa, răspundeau la in vitaţi il e lor. 



BIBLIOTECA BOCORE~TILOR 

Aşa s-a intâmplat că Omer Paşa a venit in casa unui boier, 
pe nume Dumitru Polizu. De obicei, oaspetii erau Împărtiti in trei 
grupe. Într-o cameră, domnii mai În vârstă jucau eărti pe mize foarte 
mari, În alta. doamnele mai În vârsW jucau whist pc sume modeste, 
iar În salonul mare sc distra tincretul, cu jocuri dc soeietatc sau dans. 
Deşi majoritatea fiilor şi fiicelor dc boicri au educatie muziealil şi 
din când În CÎnd ajung la iseusintă. Ia astfel de serale şi ceai uri 
dansante sc in vita. totuşi. 1111 pianist. În casa boierului Polizu, Karl 
Simonis preda copiilor acestuia lectii de pian, liind invitat de obicei 
ş i la pctrceerilc din timpul serii. Câteodntfl venea insotit ş i de sora 
sa, Anna. La Înccpul. Anna nu a fost remareatil ; cu toată modcstia 
Întoreca numai filele partiturii pentru fratelc său. Într-o zi Însrt a clin
tat la pian şi a fost imcdiat rcmarcatft: "Cc frumos eânt:l Anna Sill1o
nis! Gin<t ar fi erczut lucrul acesta! Ce progrese a făcut intr-un timp 
ntât de scurt!" ctc. 

Într-adevăr. Îndemânarea şi modul ci dc interpretare erau 
remarcabile. Cu tol talentul şi si linta dcpusă, era evident că AllIla 
urmase acasă lecti i de pian. La aproape 15 ani, Alma Simonis era 
bine dezvoltată, şi cu părul ci blond bogat, ochii albaştri, 
Îmbrăcămintea simp lă dar plinit de gust cra o aparitie foarte plăcut:\. 
La aeclc pctrcceri, unul sau allul dintre domnii Illai În vârstit (care 
Întrcrupeau pentru putin timp jocul de eărti) venea in snlon şi privea 
cu plăccrc la petrecerea tineretului. sau chiar partic.ipa la aceasta. Şi 
lui Omer Paşa Îi plăcca din eiind În când sii danseze. Şi cine il vedea 
dans,lnd, nu i-ar fi ghicit vârsta de 50 de ani. 

Barba şi mustata cenuşii. eutele de pe ti'unte şi riduri le 
adânci din jurul nasului său aevilin lăsau anume sft se ghieeaseil 
vârsta, dar părul Încă negru. ochii ncgri strălucitori , agerimea fiintei 
sale, tinuta sa milităreasc:l, diseiplinatft il li1ecau Illai tim ft r. 

Se intelege că tinerele doanlOe considcrau ca o onoare 
deosebită a li invitate la dans de Omer Paşa . Cu at<Îlmai lIlult a tre
zit senzatie. ba chiar pc ici pc colo invidie. când Omcr a invitat-o pc 
AllIla Si monis de mai multc ori la dans. In eurfllld. s-a vflzut ce 
urmărca. Îi plăcusc modul cum cânta la pian şi dorea s-o angajeze 
ca profesoară şi educatoare pentru liiea sa de C) ani. Em ineh. pc care 
o adusese la Bucureşti Împreunil cu mama sa (o sclavit). Cel putin 
acesta a fost argumentul său. 

Într-o frumoasă zi. Omcr Paşa, Însotit de c[ltiva ofiteri, s-a 
prezentat in camera mca şi mi-a declantt că estc logodnicul Annei 
Simonis. efi intcntioncazft s-o ia in căsătorie iar cu trebuie sfl-I 
CUIll"l. BincÎnteles Cfl i-arn spus eă. nu pot satistitee aceastfi pretentie 
din cauza deosebirii de religie, iar Anna Simonis nici nu este con
Iinnată. Mi-a răspuns că Anna Simonis rălmine de religie creştin,j şi 
trcbuie srt fic confirmată dc mine, iar cununia va avea loc chiar dacil 
nu o voi oficia cu şi că el va gilsi alte căi ~i mijloace ca sfl-şi 

Îndeplinească scopuri le. 
Şi aşa s-a Întâmplat Într-adevăr. La scurt timp după con lir

marca Annei Simonis - cu care prilej a fost vfizut şi Omer Pa şa În 
hiseriea cvanghelică - ea a fost căsătorită , În prezenta diplomatului 
turc Fuad-EfTendi şi a unor militari turci dc rang inalt. ca sotie legi
timă. după ritualul turcesc. 

Ce lui carc mă Întreabă dacft nu am fost În starc, ca prcot şi 
duhovnic. să o conving pe Anna Simonis să nu se Încreadă În promi
siunilc pe care Omer Paşa i Ic făcea şi să nu acccptc ecrerea lui În 
căsătorie, aceluia Îi răspund: "Nu, nu am fost in stare" . Pc de o parte, 
nu m-am simtit indreptitlit să scmăn neîncredere, pc de altrt partc, 
innucnta mca asupra Annei Simonis sc limita numai la a o convinge 
să nu urmeze niciodată excmplul viitorului ei sol, anume cel de 
rencgat. ci să r'lmânfl creştină [Omcr Pa şa era croat şi ercştin din 
naştcrc, numcle său de botez era Michael (Miso) iar numele de fa
milie Latas). Ea a respectat sfatul meu. 

Mai trebuie spus despre Alma Simon is eft nu s-a lfisat ade
meniU' de trufic şi arogantă. ci chiar Îmbrileatft in eati lea şi ml1tase 
şi impoct'obiU\ cu pcrle ş i diamante ca prinlesft - aşa am văzut-o În 
1850, la Consulatu l gcner,,1 rusesc de la Bucureşti - a rămas mo-
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destă şi Iara pretcntii (Consul gcncral rus era atunci În Bucureşti 

Cari von Kotzebue. care apar\Înea, cu Întreaga sa familie, de bise
rica evanghclică). rata de persoanele care i-au arătat amabilitate pe 
cflnd era o flttă simplă de Iărani, În primul rimd fată dc sotii Binder. 
a pl1strat un devotament copilftrcse. 

Cine crede Însă efi soarta a fost norocoasil cu ca, se Înşeală . 

Aş dori să spun ca Anna Simonis a căzut Într-o adcvărată groapă cu 
Ici. Dar nu vreau sfl anticipcz, ci să povestesc mai departc cum s-a 
Întâmplat. Dupa ce Alma Simonis a devcnit sotia lui Omcr Paşa. a 
fost văzut şi fratele ci umblând cu fcs turcesc: şi nu a trecut mult 
timp şi s-a anat că Omer i-a oferit o slujbă. Sub titlul de ·' intcndenr·. 
el dcvenise un fcl dc factotum pcntru Paşfl, şeful servitorimii de la 
grajd. bueătăric şi salon. Karl Simonis rcnuntase la predarea lectii lor 
de pian. căci Omer nu işi avca sed iul dcfinitiv in Bucureşti. Se vor
bea d~ia despre plccarea ruşilor şi turcilor ş i cu aceştia din Ullllfl se 
gândca şi Simonis să plece. Înainte sft facft lucrul acesta, $-a casă
torit cu o catolică născut:t la Regcnsburg. 

Astfcl, in familia lui Omer Pa şa erau reprezentate două 
religii şi două confesiuni creşti nc (el Însuşi fiind un creştin catolic 
care trecusc la mahomedanislll). Omer Paşa şi fiica sa Emi neh 
apartineau religici mahomedanc, fratii Simonis şi doamna Simonis 
aparlineau religiei creştinc, primii fiind dc confesiune evanghelică 
iar ultima dc confesiune eatolicfl. 

Un timp. viata s-a scu rs nunHli in bucurii şi chiar când s-au 
mutat in Rumelia, undc a fost trimis Omer in misiune, veneau dc 
acolo, la Început, numai veşti bune. Alma Simonis devenise mama 
unui brtietel iar Omer Paşa trebuie sfl li lost foarte fcricit. Dar bucu
ria nu n durat mult timp. Nefericirea a lacut ca bflielclul. in vârstă de 
numai şapte luni , s[l-şi gflseascil o moarte nenşteptatfl cu ocazia unci 
plimbări. Printr-o zguduitură a trfisurii. el a alunecat din bratele 
bunicii sale şi. pcntru eft În acelaşi moment s-a deschis şi uşa cab rio
letei . a cilzut sub roti şi a lilst strivit. Durerea lui Omer Paşa trebuie 
sfl fi fost nespus dc mare. 

De atunci. au venit numai veşti proaste despre relatia dintre 
Omer Pnşa ~i solia sa . AI1I1a avea moti ve Întemeiate să fie geloasă 
pc sotu l ci. De asemcnea. Întrc Karl Simonis şi Omer Paşn s-a ajuns 
la o astfel de scenfl Încâ, primul a fost nevoit sa rugă. EI a ap11rut din 
nou În Bucurcşti şi a Iăcut tot posibilul sft se despartft dc SOlia sa. 
Mai târzi u, a plecat la Craiova, capitrrla aşa-numitei Vnlahii mici şi 

acolo a eflutat sft-ş i Întemeieze o nouil existentă. 
AilIla Simonis şi-a parftsil solu l şi a plecat la Paris ca sfl-şi 

c;iştige existenla ca pianistii. Se zvonise cii Omer Paşa i-a Iflsat o 
avere considerabilfl. Cc s-a Întâmplat CII sol ia lui Karl Simonis. nu 
am ullat cu precizie nieiodatrl. Numai atftt am rlllat, cfl rflmânerea ci 
În apropierea lui Omer Pn~a nu a fost de durată. 

Dacii cititorul Întreabft desprc soarta lui Em ineh. fiica lui 
Omer Paşa, pOilte il Il il I1\II1Hli lucruri triste. En s-a cftsiltorit foarte 
devremc cu liul lui Fuad-Erlendi. devenind apoi vfiduv[l la vârsta de 
numai şaisprezece ani. ·Sotul ei. un oliţcr tUIC plin de talent. a murit 
de tifos in Crimeca, În anul 1855. A fost ferieim În acerlstil seurtil 
cflsfltoric; cu atf l mai nefericită a fast in a cluua căsătorie. av,Înd 
parte de o moartc prematur;"!. 

Omer Paşa a rftl11r1 S singur şi pftrft.sit ca un trunchi de eopac 
desfrun zi!. EI com<1nda o armată, dar nu avea pc nimeni pc lume 
earc sn-I iubeascfl şi cnre sft verse o Incrimfl În clipa când i-a sosit 
slrtrşitul. 

Nu se potri veşte aici euv,Întul "rcnegat"? 

(Din "Sonntagsblall fOr die deutschen 
evangelischen Gemeinden in RumUnicn. Serbien 

und Bulgaricn". 1. 
nI'. 49 - 5011 89X. p. 6) 

Tradllcere de Orfonsa ENIt.'SESCU 
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Vechi zidiri bucureştene 
La "Cismeaua lui Mavrogheni" , 

]ttl~ n scurta sa domnie, Nicolae Petru Mavrogheni. (l :86 
- 1789) s-a preocupat de starea oraşulUI ŞI a 
supuşilor. Originar din insula Paros, acest "om 

uscăţiv la obraz şi strajnic", cum ÎI descria Dionisie 
Eclesiarhul, s-a dovedit un caracter ferm, dar şi un 
personaj insolit al istoriei bucureştene. Etala excentri
cităţi şocante; se Îmbrăca ciudat, sau, travestit, controla 
activitatea şi comportamentul slujbaşilor săi pedepsind 
Iară milă necinstea. Era adesea văzut străbătând oraşul 
într-o trăsură trasă de cerbi. Ajuta biserica donând 
"sobe de fontă" pentru ca lăcaşurile să fie Încălzite şi 
accesibile credincioşilor şi În lunile friguroase. 

Prezentarea curţii domneşti şi a obiceiurilor 
vremii este consemnată în memoriile de călătorie ale 
celebrei Lady Craven, oaspete de seamă la Bucureşti în 
1786. 

Mavrogheni Vodă a rămas memorabil printr-un 
important act ctitoricesc. EI a ridicat la marginea de 
miază-noapte a oraşului, la capătul Podului Mo
goşoaiei, un ansamblu de construcţii format din bise
rica purtând hramul "Izvorul Tămăduirii" (azi, Biserica 
Mavrogheni), case egumeneşti, case domneşti, chioşc şi 
cişmea. Astfel a intrat În viaţa oraşului şi s-a impus 
atentiei comunitare un loc până atunci periferic şi 

pustiu. 
Biserica a fost sfintită în 1787 şi Închinată unui 

lăcaş din insula natală. O bănuim frumoasă şi impună
toare, cu caracteristicile arhitecturii postbrâncoveneşti, 
asemeni lăcaşuri lor zidite în secolul al XVIII-lea. Şi-a 

pierdut curând aspectul iniţial. În 1793 se impunea deja 
refacerea acoperişului. Apoi au afectat-o cutremurele 
care au zguduit Bucureştii în secolul al XIX-lea. 
Reparaţiile din 1890, 1902, precum şi cele de după 
cutremurul din 1940 şi bombardamentele din 1944 i-au 
modificat substanţial aspectul. 

Casele domneşti, joase, cu aspect rustic, 
foloseau ca reşedinţă de vară. Un farmec aparte crea 
splendida grădină cu havuz amenajată alături . Fusese 
desenată şi plantată de Însuşi Mavrogheni, cu suprafeţe 
multicolore din lalele, trandafiri şi garoafe dispuse de-a 
lungul aleilor şerpuite. Un chioşc înalt, cu vedere de 
perspectivă asupra împrejurimilor era loc de siestă şi 
taifas. 

Elementul cel mai interesant, mai nou şi mai 
atractiv, ÎI reprezenta cişmeaua. A treia din oraş, după 
cele două amenajate anterior de Alex. Ipsilanti-Vodă pe 
Podul Mogoşoaiei . Era semnul cert al intenţiilor de pro
gres edilitar şi contribuia la extinderea alimentării cu 
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apă proaspătă de izvor. Arăta ca un mic edificiu, respec
tiv "o casă deasupra unui izvor care ţâşnea pe sub bolta 
de la parter" (de fapt, fusese captat izvorul de la bise
rica Creţulescu şi adus prin conducte ceramice). La vre
mea ei, cişmeaua a fost o curiozitate a Bucureştilor şi a 
dat numele acestui loc. 

Biserica Mavrogheni 

Dar preocupările ctitorului nu s-au oprit. În 1788 
a sprijinit Înfiinţarea unei tipografii, cunoscută drept 
"Tipografia de la Cişmea". Primul volum ieşit de sub 
teascul său a fost lucrarea În versuri a lui Manolache 
Persiano Faptele vitejeşti ale lui Mavrogheni. 

Vis-a-vis de clădiri , domnul a hotărât să se orga
nizeze târg săptămâ(lal, şi, În fiecare zi de joi, acolo se 
aduna mulţime de popor. Cu timpul, oamenii au Început 
sa se statomicească în zonă şi din prima jumătate a se
colului al XIX-lea se atestă Mahalaua Mavrogheni. 

Locul mărginaş a dobândit notorietate şi pentru 
că, la 9 ·noiembrie 1789, acolo a fost Întâmpinat 
principele de Saxa-Coburg, aflat în fruntea oastei aus
triece care ocupa oraşul. Tot acolo, În casele de la 
Cişmea, pe 30 martie 1821, Tudor Vladimiresc~ s-a 
întâlnit cu Alex. Ipsilanti, conducătorul eteriştilor, În 
Încercarea de a continua Împreună lupta. . ~ 

Cu trecerea timpului, clădirile se degradau. In 
1817, tipografia a fost dată în grija dr. Caracaş, a stol
nicu lui Răducanu Clinceanu şi a slugerului Dumitrache 
Topliceanu, cu privilegiu domnesc pe 20 ani, dar şi cu 
condiţia de a repara casele şi cişmeaua. 

La 11 octombrie 1830, această singură tipografie 
particulară din Bucureşti a fost cumpărată de Ion Eliade 
Rădulescu împreună cu unchiul său Neculai Rădulescu, 
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dar din 1832 Heliade va deveni proprietar unic, 
dedicându-se cu pasiune activităţii de editor. O va muta 
curând În casele sale din Obor şi se va preocupa să o 
extindă şi să o modernizeze, sporind numărul teas
curilor. şi procurându-şi unul special pentru litografie. 

In a doua parte a secolului al XIX-lea, casele ridi
cate de Mavrogheni au adăpostit proaspăt Înfiinţata 

Şcoală de Arte, apoi Monetăria Statului şi Monitorul 
Oficial. Amenajările de atunci au desfiintat vechea . ' 
clşmea 

În 1872, la 30 aprilie, Heliade a fost Înmormân
tat În curtea bisericii Mavrogheni conform dorintei , , 
sale, dovedind afecţiune pentru acest loc legat de viata 
şi activitatea lui. ' 

În 1890, În fostele case egumeneşti de lângă bise
rică, se organiza prima şcoală din mahalaua 
Mavrogheni. Câ~va ani mf.i târziu, pe acelaşi amplasa
ment s-a construit localul nou al şcolii, după planurile 
arh. Magni, elev al lui Ion Mincu. Cu ocazia Împlinirii 
a 100 ani, instituţia a primit numel~ de "Şcoala cu 
clasele I-Vlll Ion Heliade Rădulescu", omagiindu-I 
pe marele cărturar. 

În 1912, locul fostelor case domneşti a fost 
atribuit Muzeului de Artă Naţională, edificiu monu
mental proiectat de arh. N. Ghica Budeşti ş i terminat În 
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Citirea firmanului de investire a prinţului Nicolae 
Mavrogheni de către divanul turcesc 

1939 (azi, Muzeul Ţăranu lui Român). 
Nicolae Mavroghen i a dat viaţă unui loc. A 

aprins o lumină. A credinţei şi a culturii. Ctitoria lui nu 
mai există. Dar a rămas lumina. Şi numele. Căci memo
ria comunitară i-a recunoscut meritele. După cum se 
vede, "Cişmeaua lui Mavrogheni" este un loc 
bucureştean cu o istorie apal1e. Dar este şi locul unde 
oraşul vechi s-a extins urbanistic spre zona nordică, 
odată cu deschiderea Şoselei Kiseleff. Însă acesta este 
un alt subiect. 

Fuga principelui Mavrogheni din Bucureşti (9 noiem brie t 789) la apropierea trupelor cheza ro-crăieşti 
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Patrimoniu 

Din Colecţia de Memorie locală "N. Iorga" 
a Bibliotecii Municipale "Mihail Sadoveanu" 

Belisarie de M.armontel, Secretar perpetuel al Academiei Fran~ese 
Tipărit În româneşte prin generositatea M. Salle Prea Înălţatului Domnu al Ţării Româneşti 

George D. Bibescul, tradus de A1exandrina Maghieru. În tipografia lui Eliade, Bucureşti, 1844 

În bătrineţile lui Iustinian, imperiul obosit de indelungi silinţe, se apropia de căderea sa. 
Toate părţile administraţiei erau În ne Îngrijire, legile În uitare, finanţele În pradă, disciplina militară 
În părăsire. Împăratul obosit de resboi, cumpăra de toate părţile pacea cu aur, şi lăsa În nelucrare 
puţina oştire ce Îi mai rămăsese, ca nefolositoare şi sarcină Statului. Capii acestor trupe părăsite se 
desfotau În plăceri; şi vînătoarea ce le aducea aminte de război, indulcea fastidiul sau urÎtul 
trÎndăviei lor. .. 

Dimitrie BOLINTINEANU, Ci/li/torii În Palestina şi Egipt 
Tipografia Buciumului Român . Propr. T. Codrescu & D. Gusti, laşi, 1856 

Prefaţă 

Numele lui Bolintineanu este cunoscut Românilor încă de când literatura naţională avea epoca 
sa. Cu drept cuvânt am putea determina că acea epocă afost până la anul /848. Chemarea sa cea ade
vărată fusese de a deştepta simţimentele naţionale, a propaga ideile progresului, a populariza trecutul 
strălucit dar uitat al strămoşilor, a arăta lumei că avem o limbă cultivabilă şi soră dacă nu mamă a 
celorlalte limbi neo-Iatine, şi În fine, că merităm o viaţă naţională şi politică Între celelalte popoare 
Europene ... (G. Sion) 

Scrierile lui Ioan Creangă 
Volumul II: Diverse, Tipografia H. Goldner, laşi , MDCCCXCII 

Tabla de materii 
Amintiri din copilărie/Anecdote. 1. Popa Duhu. 1/. Cinci pîni. III. Ioan Roată şi Vodă Cuza. IV 

Ioan Roată şi Unirea/Poezii poporane/Poezii proprii/Cuvinte, rostiri 

Rostiri, zicători, cuvinte 
Gura lui era clopot./Da cum aifocut de i-ai omorît? Cum săfac? la i-am toropit pe toţi de par

că n-au mai fost vii de cînd Îs ei./'Tă-te pÎrdalnicul să te bată inimă, că tot aceia ai rămas!/Cioclej, hlu
jan./Acuş tefură sj'intul./MÎncarea cam pe sponci, dar apa mila Domnului./În toate zilele sînt sfinţi, dar 
nopţile sînt ale noastre./Cind sufletul Îţ i ieste gol şi inima foră simţire, degeaba mai cauţi pricină cu 

lumefI cf.in afară./Hădărag. .. 
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Istoria cărţii 

G. Dem. Teodorescu 

POESII POPULARE 

Precuvântare 

II D at;nele, poveşti le, muz;ca ş; poe,;a ,unt ",h ;vele 
popoarelor: cu ele se poate reconstitui trecutul 
Întunecat. Prin studiu l lor ne vom l ămuri originea 

limbfi, naşterea naţionalităţii române, aplicări le naturale cu 
care e Înzestrat poporul, luptele ce au susţinut coloniile 
romane până a nu se preface În locuitorii de astăzi ai vechii 
Dacii. Dintre diferitele neamuri răspândite pe malurile 
Dunării, nici unul nu are, ca neamul românesc, o poesie 
populară atât de originală, atât de variată, atât de frumoasă şi 
atât de strâns unită cu amintir ile antichităţii. Născut din sânge 
meridional, strămutat de sub un soare fierbinte Într-o ţară 
nouă, neamul român a păstrat o Închipuire fecundă, vie, 
graţioasă, o agerime de spirit care se traduce În mii de 
cugetări fine şi înţelepte, o simţire adâncă de dragoste pentru 
natură, şi o limbă armonioasă, care exprimă cu gingăşia şi 
totodată cu energia toate aspiraţiile sufletului , toate iscodirile 
minţii" . [ ... ] 

Astfel simţea Alesandru Russo despre marele tezaur 
al muzei noastre populare, şi astfel vorbea, mai acum o jumă
tate de secol (1835 - 1839), pe când acest gen era cu totul 
nebăgat În seamă de noi şi necunoscut de străini . A trebuit ca 
ilustrul Vasile Alecsandri să culeagă o parte din variatele 
produceri ale genernţiunilor trecute, să le Înnobileze prin fru
mosu-i talent şi prin necomparabila-i măiestrie, să le 
proclame Încă din anul 1852 ca nişte "comori nepreţuite de 
simţiri duioase, de idei înalte, de notiţe istorice, de crederi 
superstiţioase, de datine strămoşeşti ş i mai cu seamă de fru
muse:ţi poetice pline de originali tate şi fără seamăn În lite
raturile străine" , pentru ca depozitul păstrat cu pietate de 
popor să apară, în ochii tuturor, nu numai ca o vastă cronică 
nescrisă şi versificată, dar şi ca model de limbă aleasă, de 
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poesie curată, de inspiraţiuni neprefăcute. 
Culegerile numite Volkslieder În Germania, Popular 

Songs în Anglia, Canti populari În Italia, Chansons popu
laires În Franţa, Dainos (doine) la Lituani, la Bulgari etc. au 
devenit titluri magice şi opere iubite, pe care posteritatea le 
priveşte şi le deschide cu inimă voioasă, cu seninătate de spi
rit. Nu ştiu cât timp va trece până se va putea spune şi despre 
noi acelaşi lucru, dar nu pun la îndoială că va. veni o zi, când 
lucrările de felul acesta se vor considera ca cea mai veche 
carte a neamului românesc, ca cea mai preţioasă cronică a 
vieţii intime şi a simţiri lor tainice de odinioară. 

Întrucât mă priveşte personal , din pruncie l egănat în 
cântece populare, ademenit de al lor farmec şi de a lor plăcută 
armonie, pe nesimţite mi s-a întipărit în memorie tot ce 
auzisem la părinţi , la rude, la prieteni: de iubirea lor n-am 
scăpat la tinereţe şi , scriind numai pentru mine, m-am 
pomenit cuprins de o neÎnlăturată pasiune. Culegerea din ţară 
(1864 - 1874) am urmat-o chiar În străinătate (1875 - 1876) 
şi am Înavuţit-o mai cu seamă în anii din urmă (1877 - 1885). 
Aş putea să o continuu, dar, pe de o parte frăgezimea vieţii 
omeneşti , împrejurările nepriincioase, piedicile ce-mi stau în 
cale, pe de alta Îndemnurile şi Încurajările bărbaţilor compe
tinţi m-au hotărât să pun capăt lucrării şi să dau la lumină -
fără studii amănunţite şi fără note filologice - acest material, 
adunat cu atât dor şi cu atâta stăruinţă. . 

Dacă-am fi avut norocirea să posedăm un culegător 
conştiincios pe la sfârşitul veacului trecut sau pe la începutul 
celui de faţă, opera lui ar fi avut pentru limba, pentru litera
tura şi pentru naţionalitatea românească, însemnătatea ce a 
avut şi are evangeliul pentru religiunea creştină. În lipsa lui, 
caută să fim recunoscători bărbaţilor de inimă, care au strâns 
din producerile populare cât au putut şi În modul cum s-au 
priceput. Culegerea mea se deosibeşte de cele până azi 
apărute prin două însuşiri particulare: 10 prin variantele 
inedite ce coprinde şi prin arătarea celor publicate în ul timele 
patru decenie; 110 prin Împrejurarea că a fost făcută în epoca 
de agonie a acestei îndeletniciri, când abia câţiva bătrâni au 
mai păstrat în memorie şirul nesfârşit al cântări lor vechimii , 
nestricate de înnoirile ş i de prefacerile actualităţii. 

Basmele, snoavele şi anecdote le, care constituiesc 
partea În proză a literaturii populare nescrise, pot da naştere 
unei colecţiuni ulterioare; iar lipsa din acest volum a prover
belor, zicerilor şi idiotismelor se explică prin faptul că aş fi 
fost mărginit la o simplă reproducere, în urma culegerii lui 
Anton Pann şi sistematizării lor de către modestul "culegător 
tipograf", d-I P. Ispirescu. 

II 

Aşezarea acestor mii de versuri , care se pot considera 
ca tot atâtea mii de glasurţ nevinovate ale poporului , dă loc 
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numai la două sisteme de clasificare: după anotimp şi după 
vârsta celor ce cântă. 

Noima dintâi nu mi s-a părut Îndestulătoare; căci, dacă 
primăvara se intonează "Cântecele pentru animale" şi 

"Lăzărelul", vara se practică "Paparudele" şi "Caloianul", 
toamna la şezători se spun "Ghicitori" şi "Glume", iarna se 
umblă cu "Moş-ajunul", cu "Colindele", cu "Steaua şi 

Vicleimul" etc., sunt Însă "Rugăciuni" şi "Jocuri de copii", 
"Cântece" şi "Descântece", care se fac şi se recitează În toate 
stagiunile anului . 

Astfel am dat precădere noimei a doua, clasificării lor 
după etatea persoanelor care execută datina, care rostesc sau 
cântă versurile; şi, pentru ca gruparea să fie mai nemerită am 
ţinut'seamă, Într-a lor Înşiruire, şi de succesiunea lor cr~no
logică. Cu chipul acesta, variantele culegerii de fată se 
Întocmesc fireşte În două părţi cam de aceeaşi mărime. [ .. . ] 

Mi s-ar părea nepotrivit s.l se aplice producerilor noas
tre populare subÎmpărţirea În genuri poetice. Prin cânt, "Co
lindele" fac parte din poesia lirică; prin naraţiuni, descrieri, 
dialog, miraculos şi acţiuni eroice, "Cântecele vechi" consti
tuiesc genul epic. Cu toate astea, recitativul celor din urmă 
devine cânt În gura lăutari lor, iar Însuşirile epice se găsesc şi 
În "Colinde", şi În "Oraţiele de nuntă". În genul dramatic ar 
intra nu numai represintaţiunile "Vicleimului", ci şi specta
colul "Paparudelor", Însoţit de cânt şi de jocuri săltătoare, 

plesnetul bicelor nedespărţite de "Pluguşoru", mersul Înainte 
şi Înapoi al miresei din "Lăzărelu", mişcările executate În 
descântece. Iată de ce am preferat clasificarea după etate, ca 
cea mai nemerită pentru n işte versuri, care aci aparţin 

datinelor sau unor petreceri glumeţe, aci ne răpesc prin fru
museţi de vioiciune şi ne Înduioşează până a ne smu lge la
crimi. 

III 

Oricât de mari ar fi fost munca şi si linţele-m i perso
nale, culegerea n-ar fi ajuns atât de voluminoasă, fără ajutorul 
amicilor, care mi-au comunicat numeroase variante şi ale 
căror nume figurează la Începutul fiecăreia. Îi rog dar să 
primească mulţămirile mele şi să Împăltăşească meritul de a 
fi contribuit la această lucrare. 

Asemenea mă simt dator să exprim simţiminte de 
recunoştinţă membrilor "Academiei române" pentru 
bunăvoinţa ce au arătat culegerii şi culegătorului, persoanelor 
care au binevoit a se Însărcina cu liste de subscrieri şi celor 
ce au avut Încredere ca să se plătească prin anticipare, dar mai 
cu seamă d-Iui Dim. A. Sturdza, care - În cualitatea-i de 
ministru al instrucţiunii - a făcut tot ce i-a stat prin putinţă ca 
să ajute şi să grăbească tipărirea cărtii ce cu iubire ofer nati-, . 
unii române. 

Bucureşti , 8 Aprilie 1885 

G. Dem. Teodorescu 

BIBLIOTECfI BOCOItE~TILOIt 

Aprecieri anticipate 

... Eu cred cu putere - şi cu o putere care creşte din ce 
În ce mai mult,. când toate cele 48.000 de versuri ale colec
ţiunii G. Dem. Teodorescu vor fi tipărite - eu cred cu putere 
că filosoful şi filologul , jurist-consultul şi istoricul, geograful 
şi arhitectul , altistul În toate ramurile, până şi libretistul 
viitoarelor opere şi operete române, vor consulta totdeauna 
aceste versuri populare române ale colecţiunii G. Dem. 
Teodorescu, şi niciodată nu vor zice că cercetările lor nu au 
ieşit la bun sfârşit, că ceea ce au cerut muzei populare nu 
le-a fost dat. 

În primele coli tipărite, În cele XI capitule - În care se 
coprind Moş-ajunul, Colindele (so lare, religioase, tra
diţionale şi domestice), Steaua şi Vicleimul (cu jocul 
păpuşilor) , Vasilica, Pluguşorul, Sorcova, Oraţlele de nuntă, 

Rugi, cânturi, jocuri de copii, Lăzărelul, Paparudele şi 

Caloianul, Ghicitorile - cercetătoru l va găsi de toate, va da 
peste lucruri pe care numai aci le Întâlneşte, va vede tabeluri 
pe care nici În cei mai pitoreşti cronicari nu le vede; din şi 

prin ele, În fine, i se vor sugera noţiuni şi idei , pe care aiurea 
nu le-a Întâlnit şi nici că le va Întâlni vreodată. [ ... ] 

Peste câtva timp, această Însemnată culegere de poezii 
populare va ieşi pe deplin de sub tipar; prin urmare studioşii 
limbii şi literaturii române vor avea de lucru, posedând nişte 
testuri atât de originale şi atât de fidele. Gramatica, etica, 
filologia şi istoria, cu toate subdivisuril e ei, vor găsi În ce le 
48.000 de versuri ale colecţiunii G. Dem. Teodorescu cele 
mai bogate, cele mai interesante şi cele mai neaşteptate amă
nunte. 

AI lor e acum rândul să tragă foloase din această 

incomparabilă comoară a geniului popular al României. 
Noi aşteptăm cu drag a le vedea. 

Gion-Ionescu 

Din Poesii populare. Culegere de G. Dem. Teodorescu, Bucureşti , 1885 
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Autografe contemporane 

Notă bio-bibliografică 

lIem,a Vulpescu s-a născut la 21 mai 1932, 
într-o familie lk agricultori din comuna oltenească 
Bratovoieşti (Dolj). 

După o licenţă în litere (lim"a şi literatura 
franceză), la Facultatea de Filologie a Universităţii 
din Bucureşti (1953-1958), a lucrat, ca lexicograJ, la 
Institutul de lingvistică al Academiei, colaborînd la 
redactarea lucrărilor Dicţionarul limbii române şi 
Dicţionarul explicativ al limbii române (1959-1975). 

A debutat editorial, În 1962, cu o traducere din 
limba franceză, Asasinul a murit I-ul, de Andre 
WURMSER. 

Prima lucrare originală a fost povestirea 
Scrisoare către un cunoscut, apărută În revista 
oriiaeană "Familia", seria a V-a, II, 7 (11), iulie 1966. 

În /972 devine membră a Uniunii Scriitorilor 
din România. În aprilie 1990 este aleasă În Consiliul 
de conducere, organism din care, În luna octombrie a 
aceluiaşi an, Îşi dă demisia. În 1995 se retrage din 
Uniunea Scriitorilor. 

Scrie proză şi teatru, traduce din litera/urile 
engleză, franceză şi spaniolă şi a semnat versiuni În 
limba franceză tiin literatura motiernă şi tiin cea COII
temporană românească. 

În 1976 a fost tlistinsă cu Premiul tie proză al 
Asociaţiei Scriitorilor tiin Bucureşti, pentru Rămas

bun, 1975 (2./00 tie exemplare); În 1981, cu Premiul 
"Ion Creangă" al Acatlemiei Române şi cu Premiul 
"antarea Româlliei", pentru Arta conversaţiei, 1980 
(50.000 tie exemplare); Î" 1987, cu Premiul 
"Flacăra", pentru Sărută pămîntul acesta, 1987 
(50.000 tie exemplare), tustrele romane etlitate tie 
"Cartea Româllească". 

În /991. Întreaga activitate literară i-a f ost 
Înculluna/ă cu Premiul "Româllia Mare". 

Prilltre alte lucrări originale tipărite (sau 
jucate) se mai numără culegerile de proză şi tie teatru 
scurt Ş.A.M. D., Espla, 1969 (7.500 de exemplare) şi 
Ca~i<!aţii la fericire, "Cartea Românească", 1983 
(35.000 de exemplare), precum şi falllezia tlramatică 

pentru copii Grădina fermecată, care-a văzut lumilla 
rampei la Teatrul de păpuşi dill laşi, ÎII stagiunea 
1980-1981. De asemeni, au reprezentat Arta conver-

Anal V. or. 5 

ileana VULPESCU- 70 

Sărută pămÎntul acesta 

uun învingător îi poate aduce învinsului elemente superioare de civiliza
ţie, de cultură, de fel de-a trăi. Cu s iguranţă însă îl va lipsi de li bertate: 
altfel spus, de capacitatea de-a se organiza după mintea şi după 

dorinţa proprie. Nici un cuceritor nu cucereşte de dragul celui cucerit Nici 
străbunii noştri roman i nu i-au cucerit pe strămoşi i noştri daci fiindcă le 
voiau binele şi pentru că doreau să-i civilizeze după modelul Romei. 
Îndeobşte, un popor învins se acomodează cu ocupantul, deoarece nici pe 
vremea libertăţii sale nu se poate spune că era pe deplin independent. Au 
existat în rîndul învinş i l or daci ş i inşi care-au pus calitatea vietii mai presus 
de viaţă. Aceştia - conformîndu-se unui cod nescris al onoarei, transmis din 
generaţie-n generaţie - au preferat să-şi ia via(a decît să accepte călcîiul 
cuceritorului : exemplu fiind regele Decebal cu fam ilia lui şi căpetenii le 
acestuia. Din partea romană, respectînd la rîndu-i codul onoarei în care 
fusese crescut, generalul Longinus înţe lege să-ş i ispăşească prin sinucidere 
vina de-a se fi l ăsat prins de daci. 

Sărulă pămîntlll acesta încearcă să-nfă.pşeze înfru ntarea dintre 
înv inş i şi-nvingători, într-un plan lesne de desluşit la prima vedere: într-un 
plan secund, de taină - înfruntarea dintre sufletele care nu vor mai fi nicio
dată ceea ce au fost În sufletul învingătorilor se strecoară bănuial a nedrep
tăţii pe care-o săvîrşesc venind să-i stăpînească pe altii. În sufletul învinşilor, 
chircit ca de secetă, bucuria nu va mai fi bucurie, în schimb, tri steţea ş i umi
linţe le vor mocni pururi. Această ficţiune care şi-a dat osteneala de-a prezen
ta o epocă respectîndu-i mentali tatea cu gîndul permanent la învinşi, 

seamănă a realist compendiu al istoriei neamului nostru de ieri, de azi ş i 'de 
mîine. 

Arta compromisului 

]~l~ n parcul miniatural din faţa Ateneului, SÎnziana Hangan îşi privea 
inelele de la cei doi foşti soţi ai ei, cufundîndu-şi pe rînd privirea în 
culorile calde ale smarald ului şi ale citrinului şi În sclipirea tăioasă 

a briantului blanc-bleu de două carate, care împodobea inelul cadou de 
la Alexandru de ziua ei . Tresări la hîrşcîitul roţilor unei maşini , zgomot 
obişnuit cînd i se izbesc de-un obstacol ori la o frînare bruscă. Deodată, 

cîinii vagabonzi de lîngă boschet săriseră-n sus ş i porniseră-n goană 

spre locul de unde venise zgomotul. Nera alergă şi ea spre Sînziana, i 
se-aşeză-n faţă, o privi întrebător şi se porni după cîinii vagabonzi. 
Sînziana sări ca din puşcă, apucă lanţul Nerei şi se lăsă dusă de ea, în 
goana mare. În mijlocul străzii , cîinii vagabonzi erau roată pe lîngă un 
vagabond ca şi ei , izbit de maşina care facuse zgomotul mai îna inte. ÎI 
lingeau, îi suflau în bot ş i din cînd În cînd Înălţau capetele şi se uitau în 
jur ca şi cînd ar fi cerut ajutor. Sînziana îşi dădu seama din primul 
moment că amărîtul era mort. Ochii îi erau deschişi spre cer, gura căs
cată . Într-un tîrziu, cîinii care-ncercaseră să-şi readucă semenul la v iaţă 
pricepuseră că semenul lor murise. Rămaseră nemişcaţi , roată în jurul 
lui, ţinîndu-şi capetele drepte, ca într-un priveghi plin de demnitate. 
Apc i, toţi deodată îl Împinseră cu botul , din mijlocul străzii pînă la mar
ginea trotuarului . După aceea se-aliniaseră pe trotuar culcaţi , cu botul 
pe labe, veghindu-l mai departe pe cel mort. Nera se-aşezase ş i ea cu 
capul pe labe, la picioarele Sînzienei şi oftase prelung. Sînziana stătea 
răzimată de zidul Ateneului ş i lacrimile îi curgeau de pe faţă pe ful ar şi 
pe reverele pardesiului . Deodată, Nera îş i puse capul pe pantofi i ei ş i 

oftă Încă o dată. Sînziana era lipită de zid nu mai ştia de cînd. Nu mai 
avea lacrimi, dar negura, pîcla ş i deznădejdea din suflet crescuseră o 
dată cu secarea lacrimilor. Închise ochii şi se văzu copil, În apartamen
tul unde locuise cu mamă-sa, pînă ce fuseseră evacuate ş i duse În Cer-
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cului. Cînd o familie cu pa:ru copii încercase S[I intrc cu forla pcstc ele, 
fiindcă n-avenu undc sfl locuinsc;l. după ce Smamnda. mama Sînzienei. cu 
vorbă bună izbutise să-i facă pe nmărilii ăia de oameni să renunlc şi să sc 
duc;1 de unde veniseră, se-ncuiase-n baie şi printre sughituri de plins spunea 
ca o litanie: «Doamne, de ce ne-ai mai făcut? Doamne ... ». «Doamne, de 
ce?». se-adresă şi Sînziana divinităţii. rără reproş, dar aşteptînd parcă un 
răspuns. «Doamne. ori schimbă lumea. ori schimba-ne pc noi. ca să pri
cepem şi noi ceva. Ce sens o avea oare lumea? se-ntreba obsesiv Sinziana. 
Eu una nu-I pricep .. . Măcar de n-ar mai fi şi altceva după moarte ... Hai, 
cătel, să mergem acasă»). Nera trflgea de lanl spre ciinele m011. sprc cei 
eare-I privegheau. «Hai acasă, mam[l. Ci} nimic şi nimeni nu-I mai pot 
învia». Cîinii, mai mult decît oricare vietate crescută la casa omului, simt 
boala. amărăciunea, durerea stăpinului, a oricflrei fiinte apropiate. Nera 
mergea la pas în stînga Sînzienei, fără să mai miroase şi l'iiră sil l1Iai stro
pească ziduri şi copaci. Doar din cînd în cînd ridica ochii spre Sînziana. 
căutîndu-i privirea. «Da, Nera. călelul mn1\1ei, 1\1i-e sulletul ca pămîntul, 
fiindcă lumea e din ce în ce mai urîtă». 

rără să-i pese de ceea ce ar fi putut crede cei care-ar fi auzit-o, 
SÎnziana vorberl Cll Ner<1 şi-n uasă şi pe stmdă, aşn cum ar fi vorbit cu llli 

01\1. 

*** 
Scara em invitată, împreună cu Sandu Dmgomir. 1<1 doamnele Stela 

Dobriml şi Nuşa Beldiman. Şi-avea un chcf! Dar buna-creştere o obliga să 
nu mîhnească două persoane pc care le pretuia şi care mai aveau şi virsta 
pe car'e-o aveau, nici spunîndu-le adevărul, nici inventind vreun pretext 
pentru care să-şi decomande invitaţia . 

Înainte de-a se duce In ea in <1partament sunase la uşa lui Sandu 
Dmgomir. Prezenta lui o lini~tea totdeauna fiindcă o făcea să-şi spună: 
«Ui tă-te la 0111ul ăsta care-a răbdat paisprezece ani de Cerc pol<1r, uită-te cît 
e de senin, de echilibrat. Gîndeşte-te la viata lui sfărimată şi nu mai fi atît 
de nefericită pentru că lumea este imperfect;\». Şi-o amintea şi pe dr<1ga ei 
prietenă şi fostă soacră, Marina Şerban, care-i spusese ca pc-o taină : 

«Sînziana, CÎnd văd cîtă nenorocire e pe lumea asta, mi-e ruşine să spun că 
eu sufăr pentru imperfectiunea ci». . .;:, 

În fata uşii lui Sandu Dragol1lir. Sinziana îşi trecu mîna prin păr, işi 
potrivi reverele pardesiului, ca şi cînd acolo s-ar fi aflat sediul a1l1ărăciunii 
din fiinta ei. Se pregăti chiar sil arboreze un zil11bet, ca să n-o vndă Sandu 
ca pe-o scăpată dintr-un nnufmgiu. Îşi interzicea să-I Întristeze pe-ncest 0111. 

Sandu le primi ea de obicei, cu-o sclipire de bucurie-n ochii lui 
copleşiti · pe viată de umilinta din ochii cîinilor de pripas. 

- Au vcnit fetele. 
Aşa spunca de fiecare dată cind le vedea, ca şi cind s-ar fi adresat 

unui interlocutor nevăzut. 
- A111 trecut să te vedem , nene Sandule. Stăm cîteva minute şi pe 

urmă am să mă-mbrac şi să mă duc la doamna Dobrian, ca s-o ajut pc 
doamna Beldiman la pusulmesei . Dumneata ce-ai mai făcut? 

- Am fost azi-dimineaţă la piaţă , la Cringaşi. Mi s-a făcut poftă 

de-o ciorbă de burtă şi burtă mai bună decît acolo nu c nicăieri . rac miine 
o ciorbă şi vă invit la mine la masă . 

Întretimp, Nera se lungise pe canapeaua din holul lui Sandu 
Dragomir; pe care o socotea propriet<1tea ei. Nem pusese stăpînire tot pc-o 
canapea din hol şi-n apaltamentul Sînzienei, ceea ce-I făcea pe Alexandru 
Bujor să spun[1 invariabil, de cite ori o vedea acolo întinsă cît era de lungii , 
vădit pentru a nu mai lăsa loc nimănui: «Că!eaua asta în alt loc decît pe 
canapea IIU poa~e să şadă?». «Consideră că asta e proprietatea ei». «Ia uite, 
a dracului! la dă-te jos, domnişoară». Nera, fării să-şi ridice capul dc pc 
canapea, îi arunca lui Bujor o privire de fiinţă lezat[1 În drepturile ci, iar 
dacă domnul insista, îi adres,\ şi-un mirîit rău-prevestitor. Sandu Dragomir 
ar fi fost în stare să stea şi-n stradii, numai ciinele să tie fcricit. 

- Sinziana, astăzi în metrou, spre Cringaşi, mi-am amintit Încă o 
dată o vorbă a lui Zola: «Dacă un măgar trăieşte mai mult in sinul un ei 
familii de oameni , măgarul începe să semene C\l familia şi familia cu 
măgarul» . 
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sat ici, tlrall/l/ti:l/re (ÎII colI/barare cu I/ctorul (;eorţ:e 
BA-NICĂ) 1/ roll/(lIIului (/II/ollilll: Tel/trul ('·illle~ti. 
prellliera - 31 IIIni 1983 (peste 750 tie .~pecl(/("ole 

pÎllli Î// ill//ie 1990), regiI/ Eilgell TODORAN; 
Te(/trul tie Stl/t Orade(/. prellliera - 3 //oielllbrie 
1983, regia Zoe ANGIIEL-STANCA; Te(/trul N(/{io
//nl Craim>n, premiern - 26 octombrie 1984, regin 
Relllu.~ MĂRGINEANU; Teatrul Mngltiar tie Stllt 
Cluj, MI/gillllea 1985-1986, regia DEflEL Gtibor. 
Cea II/I/i rece//tii lucrare tlrnmllticli (scrisii tot ÎII 

colaborare cu George ll" fNICA), Singurătatca unci 
fcmci (Arta cOllversaţici, II). Il.f{Jst jucatli tie COII/
pll//il/ pl/rticulllrli "Arlechill", prellliera - 10 illiie 
199(), III Piteşti, reJ:il/ Mihai MANOLESCU. 

Autol/rel/ 11 IIIlIi publicl/t replII,t'.I"tirile 

Fral/(;oi.~ RAIJEIAIS, Garg:tlltua, Edilura 'n//I!re

lului, 1%3, şi Gargantua şi I'antagrucl, Editura 
Tillerelului, 1968; Editura "lOII CreaIlCli·'. 19c'~9 

(IImbeie lucrli"; ;// colnborare cu ROlllulu.\· 
VUL/'ESCU) , preculI/ şi Alpllllll .ve DA UDE1; 
Extr:lOrdinarclc avcnturi alc lui Tarl:lrin \1111 
Tarascon (Tartarin din larasc()n. T:lrtarin in .\1(11. 
Portul Tarascon), Etlilllrll "11/11 Crellll~li", J ') /8. 

Prllllre lraduceri pilI ji lIIell(io//l/le: di// lile
ratul"l1ellglcai - Sl/lIIlIeII'EP}',··;, Jurnal (;// colnbo
rarc cu CO.\·fIIclle POPA), 1965; di// Iiteralura spn
//iolri -.IUI/II RI///III//.IIMENEZ, Platcro şi CII mine, 
1%6; tli//litcraluralrm/cczli - Joi! IIAMMAN. Far 
Wcst, 1966; JI!(1// DEFRADAS. Literatura elină, 

1968; Ambroisc VOLLARD, Amintirile ulIui negus
tor dc tablouri, 1969, 1993; Simo//c de BEA U
VOIR, Imagini frumoasc, 1973; Şiugclc celorlalţi, 
1993; Frlll/(;oi.~ NOURISSIER, Slirş itul, 19 74; 
Am/re! MAUROIS, Tara cclor o mic şi 1111:1 de 1I1ell
drc, 1976; Miclll!/ TOURNIER. Vineri sau lim
burilc Pacificului, !97.'i, 1997. 

A .\·ell/l/{/I, ;11 Iilllbllira//cczli. rl!fl"llver.viu//ile 
La l3allcrinc orangc (Balcrina portocalie), 1968, şi 
Aecepte7- le rCtroviscur (Acccpta!i rctrovizorul), 
1973, dOI/Ii .vccllllr;; radil~{III/ice dc Valeriu S"IIWU; 
culegereI/ de plJI'cstiri ~i de leal/"ll Recital extraordi
naire, Scglras, I'ari.\·, 1%8, tic Romulus VULPES
CU; şi edi(il/ bilil/gwi Pocsirs et pocmcs, "Mi//er
va", 1979, dc Geo 1I0GZA. De a.\·ell/c//i, ÎII 30 poetes 
roulll :Iins contcm porains, "Cllrlell RIII//Îllleascii ", 
1978, versuri de lJIo({ AICIIELBURG, ItlllII 

ALEXANDRU, /llltlll IJOUREANU, Co//sIIII/{a 
IJUZEA. Nillli CA SSIAN, Şf<:{I/II-AUgIlSlill DOI

NAŞ, ElIgc// JEBELEANU, A I. 1'1I1L/I'I'/DE. 
,Vid/illl STĂNESCU, Virgil TEODO/lESCU. 

/loll/II//ul Rămas-hUli casei părintcşti I/losl 
recditlll. Î// 1990, la Edilurtl ... \: Imprimerill "ArIa 

GI"I(fiCli" (.'ifJ.fJOO tic exempll/re). 
ÎI/ 1996 IIpllrc fiiII/III/III Carnetul din port

hart, Edilllrtl "EII/ÎIIesC/l" (3.(JOfJ dc cxempll/re) , 
rccdilal, ;// IIce/aşi 111/, de Edilurl/ "TemIJIIs" 
(ploieşli) (3IJ. ()(J(J dc /!Xcmplllrc). 

Dupli o reedilllre, ;// 1992, III Edilurtl <.\\ 

Imprimerill "Arlll Grajicli" (15(J.fJ(J(J dc exell/plare), 
romlllllli Arta convcrsaliei lipI/re ;11 1998, III Edi
llIra "TclI/pu.v" (l'loicşli) (5fJ.(J()(J dc exclllpil/re). 

jll (II/ul 2000. II/ IIccellşi edilurli, IIparc 
Sărută pămîntul acesta, a ciiru i ediţie princcps 
(.5().()(J(J de exemplllre) II viizut lumillll lipl/mlui ;// 

1987. 
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- Avea dreptate. Am observat lucrul ăsta chiar şi la ani
malele noastre de experiment. După un timp, fiecare parcil e 
frate cu cel care experimentează asupra lui. 

- Astăzi , din statia de la Gara dc Nord s-au urcat În 
vagonul În care eram eu un cîine şi-o căteluşă. Au mers alături 
de la un capăt la altul al vagonului aproape gol. Cerşeau. Ea se 
uita la călătorii din dreapta, elia cei din stînga. Nişte gospodine 
s-au scuzat fată de ei: «N-a re mama ce să vă dea. Abia acum mă 
duc la piaIă». La statia Basarab au coborît demni, fără să scoată 
un sunet. Am cumpărat din piată parizer. Speram să-i Întîlnesc 
la Întoarcere. Dar n-au mai venit. Am dat parizerul mai
danezilor de lîngă biserică . N-am să mai plec niciodată 

de-acasil fără ceva de mîncare la mine. 
Pe chipul SÎnzienei Încremenise o durere despre care 

n-ai fi ştiut să spui dacă era fizică ori ~ufletească. 
- Milă mi-e de oameni: de amărÎtii de aurolaci , de 

familii Întregi care dorm prin gurile de metrou, de bftlrÎn i ca 
mine, carc au muncit o viată şi-acum cerşcsc din ochi bani 
de-o pîine sau de cîteva aspirine. De toli mi-c milfl, dar dc cîinii 
vagabonzi mi se rupe sufletul. 

- Ei sînt emblema neamului nostru, ncnc Sandule. Vic
timele comunismului , cei cărora li s-au dărîmat casele; stăpînii 
au fost nevoiti să-i lase-n stradă . Şi nu s-a găsit nimeni să sc 
gîndească să-i castreze la vreme. Şi nouă ni s-au dărîmat rîn
duielile. Şi noi am ajuns cîinii maidanczi ai Europei. Problema 
se pune: să fim exterminaţi sau castraţi , problcma rcală, nu cc 
dau din trÎmbitil politicienii. 

Pe chipul SÎnzienci sc ved..:au amărăciunea şi dcznă

dejdea omului care-a aflat că suferă de-o boală incurabilă. 
- SÎnziana, ce-ai pătit? 
- Nimic special; ec păţcsc În fiecare zi: adică trăicse. 

Trăiesc Într-o lume dementă, carc-şi caută cu lumÎnarca 
sfirşitul, lumea În general, România În special , prin aleşii ei , fie 
că vin de la dreapta, fie că vin de la stînga. 

- Nu te necăji pentru ce nu poti Îndrepta. În Siberia, 
visul mt!u era să mai am o dată un acoperiş deasupra capului, 
Într-o casă dc cărămidă şi să-mi mai fie odată cald. Dacă n-ar fi 
Silvia, mă-ntreb cum aş supravietui . 

- Iar eu, dacă n-ar fi Alexandru Bujor şi fetele mele, ar 
trebui să-mi găsesc de lucru, fiindcă oricît de modest aş trăi , tot 
nu mi-ar <ţjunge pensia. Medic-primar, doctor În ştiinţe ... 

- De vreme ce-avcm norocul ăsta, cu fetele noastre, de 
ce să ne amărÎm, de ce să nu ne bucur::m de fiecarc ci ipă? 

- Nene Sandule, fală de dumneata nici n-ar trebui 
să-ndrăznesc să deschid gura şi să mil plîng de ceva, dar cc să 
fac dacă ai rămas singurul om cflruia să mă spovedesc? 

SÎnziana se uita În gol ca după ceva pierdut pentru 
totdeauna. 

- Ce să fac dacă viata mi se parc-atît de urîtă? Nu mi sc 
pare: estc. Cc să fac dacă ncamul din care mă trag sc 
degradcaz<l văzînd cu ochii? Dacil «aleşii» noştri tc umplu de 
scîrbă? Dacă am avut naivitatea să cred că după ' 89 avea să fie 
altfel decît pînă atunci? Dacă toţi şi toatc sînt mult mai hidoşi 
decît Înainte? Cind vezi opulcnţa unor mişei c1ădită peste o mic 
de mormintc? Cînd noul intcrnationalism şi bravii săi corif('i 
terfelesc tot ce c româncsc, pentru a Întrona kitsch-ul, «spiritua
lizarem> graniţe lor, federalizarca, terrelesc sufletul şi mcmoria 
unui popor? 

- SÎnziana, fata mea, aşa a fost totdeauna. Şi-am 

supravietuit. 
- Nu crcdeam să retrăiesc comunisl11ul În formă «demo

cratică» , adică efOliul de deznaţionalizare, cînd nici scuza tan
curilor ruseşti n-o mai avem. Mi-c s ilă dc-atÎta conformism. 

- Aşa a fost mereu . Şi-aşa o să tic. 
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- Nene Sandule, privită din afară pot să par o fiinţă de 
invidiat: două fcte-n străinătate, cu situatie bună - da; un fost 
bărbat plin de bani, din care- i dă şi ei cît ar vrea - numai că eu 
nu-i cer - da. «Şi-atunci, asta ce mai vrea?», ar putca să spună 
oricine. Aş fi vrut s-apuc şi eu sfl trăicsc Într-o lume corectă, un 
an măcar. Nu mi-I pot scoate din suflet pe Mărinică şi pe toti 
naivii care-au murit degeaba. 

- Crczi că a fost undeva-n lume vreodată. vreo schim
bare şi să nu ·moară nişte creduli, nişte idealişti? 

- Ştiu, nene Sandulc, dar asta nu-mi mută gîndul de la 
Mărinică. EI cste remuşcarea pc care-am s-o duc cu mine şi pe 
lumea ecalaltă. Şi dacă I-aş fi omorît cu şi nu m-aş simti mai 
vinovată . Grea povară e viaţa ... 

- Cînd al11 aflat că Aneta a murit, am simţit o s[îşierc pe 
care-o mai simtise'll o dată in viată: cind nu s-a mai În!ors 
mătuşa Suzana, «Ia noi În Siberia». Silvia l11-a luat de mînă ş i 

l11i-a şoptit cu-o voce caldă şi calmă: «Tată. mama a plecat atit 
de senină. În ultimele clipe ne-a spus: "Sper să las remuşcările 
aici pc pămînt. Sper să fic linişte acolo unde mă duc. Dacă 
cxistă Dumnczeu, Îmi face un mare bine că pune capă! unei 
suferinte de-o viată"». Eu eram acea suferinţă. Şi eu m-am 
simti! vinovat: vinovat că trăiam şi că-i umbriscm Anctei toată 
viata. Să nu crezi că pe mine nu mă dor ccle o mic de morminte 
şi că nu mă umplu de scîrbă cei care şi-au făcut din ele scară a 
parvenirii. Dar am văzut atîtea În viaţă, sublimul şi mÎrşăvia din 
0111, că 11lI mă mai mir; măcar atÎL 

- făr;1 să fi «beneficiat» eu de patru ani de front şi de 
paisprezece de Siberie, nici eu nu mă mai mir, dar nu pot să nu 
mă-ntristez. Am aşteptat altceva după căderea comunismului: 
coeziune a naţici noastrc, luptă pentru ceva mai bun, nu lup!a 
asta dc mafioţi, de jcfuitori şi de cuţitari. Şi cel mai trist lucru : 
instituţiile Statului, În loc să le dea la cap, se fac părtaşe cu ei 
la jaf şi la crimă. Nenorocirea cea mai mare cstc discreditarea 
Statului În faţa cetăţeanului, carc nu mai arc cui să se plîngă. 

- Se vede că n-ai trăit Între ccle două războaie ca să ştii 
ce «Înaltc» pilde a dat clasa politică românească de cînd este ca. 
Crezi că-ntÎmplător a răsărit tocmai la noi Caragiale? 

- Aşa spune şi doamna Stela Dobrian . Iar doamna Nuşa 
Beldiman mi-a povestit cîteva «panamale» interbelice de mai 
mare dragul. 

- .Jafuri sînt peste tot În lumc şi corupţia instituţiilor 

de-asemenea, numai că În ţ"ărilc În carc şi omul modest poate să 
ducă o viaţă civilizată , el nu stii cu ochii taglă pe tagmajefuito
rilor. 

- Ştiu, 'nene Sandule, numai că la noi jefuitorii nu se 
gîndesc şi la omul modest, ci doar la conturile lor elin s!răinii
tatc. Iar ne-am Împărţit În «(Iloi şi ei», la fel ca pc vremea 
Împuşcatului ş i a prcdeccsorului său. 

SÎnziana se uită la ceas. 
- Mă duc să-mi pun un dellx-pieces şi pc urmă trec dru

mul să aşez masa CII doamna Nuşa Beldiman. 
- O sii dăm iară ochii cu clite le. Te rog să-ti păstrezi 

firca. 
- Sper să n-auzim cinc-ştie ·ce prăpăstii, că am şi -aşa un 

chcf dc vizită şi ele viaţă-n gencral. .. 

(Fragment din romanul inedit cu acelaşi titlu, 
in curs de aparitie la editura .,Tempus··, Ploieşti) 
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Puncte de vedere 

JACQUES CHIRAC: 

"Pentru mine scrisul rămâne indispensabil" 

Domnule Preşedinte, există cumva o carte pentru care 
aveţi un cult, pe care o citiţi şi o recitiţi ş i care rămâne de 
referinţă in viaţa dvs. ? 

Dacă ar trebui să reţin o singură lucrare, o carte de 
referinţă, cred că aceasta ar fi Tristes tropiques, de Claude 
Levi-Strauss. Mi-amintesc şi az.i cât de impresionat am fost 
când am descoperit pentru prima oară această magistrală 
operă. Există acte de creaţie, realizări intelectuale care 
marchează etape în evoluţia omenirii. Cu siguranţă, aceasta 
este una dintre ele, şi ecourile ei se resimt în ultimele luni cu 
o acuitate neobişnuită. Conceptele de diversitate culturală, de 
colaborare între civilizaţii şi de dialog intercultural îşi găsesc, 
în mare măsură, germenii în scrierile lui Claude Levi-Strauss. 
De asemenea, am întotdeauna la îndemână culegerile de 
poezie din creaţia lui Rene Char. Are un limbaj unic, cvasi
carnal, care ne apropie adevărul despre lucruri şi fiinţe. 

Mai citiţi "clasicii ", vechii autori? Grecii? Latinii? 
Altfel spus, sunteţi mai degrabă "umanist" sau "moder
nist"? 

Eu aş sublinia "alteritatea". Am, desigur, o profundă 
admiraţie pentru marii noştri clasici. Dar curiozitatea mă 
poartă îndeosebi ·către culturile pe nedrept uitate, civilizaţiile 
îndepărtate, de o excepţională bogăţie . 

Şi mai sunt de părere că în lumea de astăzi, prea ade
sea tributară realităţii imediate şi "momentaneităţii", gândi
rea în perspectivă devine indispensabilă. Avem nevoie să 
înţelegem evenimentele, să le dăm un sens. Astfel, pentru "a 
lumina calea", realizările istorice sunt de regulă nepreţuite. 

Consideraţi că lectura mai este astăzi, aşa cum era 
până Într-un trecut apropiat, o etapă obligatorie in formarea 
intelectuală. că mai rămâne cartea o "hrană spirituală" 

indispensabilă? 

Scrisul rămâne pentru mine indispensabil. De aceea 
sunt profund ataşat ideii de "stăpânire a limbii", care ar tre
bui să constituie o prioritate pentru sistemul nostru educativ. 
Observ, de altfel, că tehnologia informaţiei face scrisul indis
pensabi~ . Cartea va merita întotdeauna să fie apărată, păstrată 
şi protejată. 

Ocupaţi de şapt~ ani cea mai inaltă funcţie in stat. 
Mai sunteţi la curent cu actualitatea fenomenului literar? 
Citiţi presa literară? Care, de preferinţă? Urmăriţi, când 
aveţi timp, emiS1:.mi literare? Care? 

Sigur că mi-e greu să urmăresc zi de zi actualitatea 
literară. Dar sunt în temă cu "cărţile momentului", fie prin 
intermediul presei cotidiene, fie prin cel al comerţului şi al 
televiziunii, chiar dacă "obiectul" îmi ajunge arareori sub 
ochi. De asemenea în timpul discuţiilor, al schimburilor de 
păreri, primesc repere despre cutare sau cutare lucrare. 

Urmaţi de obicei direcţiile cutărui sau cutărui critic, 
sau căutaţi singur cartea preferată? 

Îmi place să descopăr singur o lucrare nouă, dar lec-
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tura articolului unui critic 
documentat poate repre
zenta indiscutabil un aju
tor. 

Aveţi timp să citiţi? 
Ce citiţi? Mai degrabă 

roman, carte istorică, do
cument sau eseu? 

Sigur că n-am pen
tru citit atât timp cât aş 

vrea. Oricum, citesc în 
fiecare seară câteva pagini, 
în gen·eral lucrări istorice 
sau de artă, mai cu seamă 
despre Asia. Rareori citesc un roman. 

Viaţa cotidiană, a dvs. şi a concetăţenilor dvs., suferă 
o violentă accelerare a ritmurilor sale. Estimaţi că timpul 
acordat de fiecare retragerii cu sine Însuşi şi izolarea pe care 
o reprezintă lectura devin un act necesar? Un moment firesc 
de reculegere? 

Lectura reprezintă întotdeauna un moment de concen
trare, o formă de reculegere, un mijloc de a te cunoaşte mai 
bine. Este, pentru mine, un " respiro" indispensabil. 

Vă sensibilizează prezentarea, forma sau conţinutul 

unei cărţi? Bunăoară, un volum legat În piele, păstrat pe 
raftul bibliotecii, este mai atrăgător în ochii dvs. decât o 
banală ediţie broşată? Aveţi suflet de bibliofil? 

Nu sunt bibliofil. Sigur că prefer apariţiile deosebite, 
mai ales lucrările de artă, domeniu în care s-au făcut progrese 
remarcabile. Dar nu sunt deosebit de sensibil la cartea rară, în 
sensul bibliofil al cuvântului, .şi mă uimeşte Întotdeauna 
preţul , uneori astronomic, pe care îl pot atinge asemenea 
lucrări vândute la licitaţie. Înţeleg această pasiune, dar nu o 
împărtăşesc. 

Tehnica evoluează, se transformă. Faimosul Ebook 
face primii paşi. Sunteţi interesat de actul citirii unei cărţi pe 
un ecran? Impresii sau sentimente? 

Urmăresc cu atenţie ultimele noutăţi în tehnologie, În 
special ce e legat de Internet, aşa că Îmi e familiar termenul 
de "Ebook". Nu-mi pot reprima unele rezerve faţă de aceste 
"tentative". Pentru mine cartea, vreau să spun scrisul , este 
ceva cu totul deosebit. Este "ceva" ce trebuie să atingi , să 
simţi , să frunzăreşti. Nu e o marfă ca oricare alta. În plus, mi 
se pare dificilă lectura unei cărţi pe ecran. Sigur că sunt de 
acord cu computerizarea marilor colecţii şi fonduri de carte, 
este un progres extraordinar în înlesnirea accesului la cultură 
şi trebuie să-I încurajăm fără rezerve. Dar, în adâncul meu, 
am certitudinea că o carte, aşa cum o cunoaştem , îşi va păs
tra locul în ansamblul culturii. 

Preconizaţ i o politică mai voluntaristă pentru a ajuta 
cartea? Pentru a-i permite, pe de o parte, să depăşească 
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graniţele Europei şi, pe de a/Iă parle, bOlllbardalIIentui 
tehnologic? 

M-am angajat personal În lupta pentru diversitate şi 

dialog Între culturi, şi cred sincer că toate statele au dreptul şi 
datoria de a-şi ajuta at1iştii şi creatorii prin mecanismele pro
prii. Am fost mereu de acord cu "legea preţului unic pentru 
carte", lansată de prietenul meu Jerome Lindon. De aseme
nea, cred că problema drepturilor de autor trebuie să-şi 
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găsească În curând o rezolvare adecvată. Am discutat de 
multe ori cu editorii şi organizaţiile din care fac patte. Ei ştiu 
că pot conta pe tot sprijinul meu În lupta pe care o poartă. 

Reporter: Dominique-A nloine G RISON 1 
(Din "Le Journal du Salon du Livre", nr. 1/22 martie 2002) 

Traducere de Radu VLĂDUŢ 

Reprezintă succesul un criteriu? 

S e vorbeşte mult despre carle. Cu mult mai puţin 
~despre literatură. Prima estc Într-o stare destul de 

bună, În timp ce a doua agonizenză lent. Aceast,1 
situaţie este mascată de o bună piaţă comercială a edi
turilor a căror cifră de afaccri sc bazcază de aculll 
Înainte pe vânzările de carte nonliterară: lucrările lui 
Jospin, Chirac, Chevenement, expunerea judecătorului 
I-1alphen sali Le Journal d'lIn bOllffol1 de Jean Allladou 
nu au pretenţia să rival izeze cu La Char/reuse de 
Parme. Acestea sunt lucrările care domină piala cărţii şi 
ţin cap.ul de afiş În lista best-seller-milor. Confuzia 
genuri lor se datorează de altfel creări i acestor liste: pen
tru că niciodată nu i-ar fi venit ideea unui autor preculll 
Gide, Mallarme, Mauriac, Morand că se poate măsura 
calitatea literară a unui scriitor prin indicele dc vânzare 
sau prin poziţia sa În box-office. Succesul comercial a 
devenit de altfel un criteriu care are din cc În ce mai 
Illult tendinta să ia locul judecăţii literare. Plecând de la 
un anumit număr de mii de exemplare vândutc, indife
rent de aprecierea critică referitoare la lucrarca rcspec
tivă , se decretează: "Este un fenomen social". Rămâne 
de văzut care. Dacă vânznrea unei cărţi Într-un tiraj dc 
200.000 de exemplare cu o cotă de câştig discutabilă 
Îmbracă o semnificaţie socială, aceasta este În mod 
sigur în detrimentul aprecierii acestor nefericiti cititori . 
Extrapolarea obiceiurilor noastre democratice ne incită 
să ne gândim că tot aşa cum adevărul politic iese din 
urne, la fel valoarea unei cărţi trebuie să fie apreciată 
prin l1umăn.1 cUl11părătoriior săi. 

Din cauza accnstn, poate c[l n-ar fi rău , pentru a 
pune i<;feile la locul lor, să arătăm că literntllra, În alte 
epoci, a putut foarte bine să subziste fără a se vindc şi 
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să fie astăzi Într-o stare de "sănătate" precară, ch iar 
dacă din punct de vedere comercial cmiea o duce fomie 
bine. Invers fală de ideea stabilită, IllI Înseamnă că dacă 
o carte găseşte un mare număr de lectori , are şi o mare 
influenţi"i. Jean-Jacques Rousseau, care nu a cunoscut 
decât micile tiraje, a adus nu nUlllai revolllţionarea 

politicii, dar şi a ideilor, moravurilor şi sensibilităţilor 
noastre. Napoleon ÎI regreta: "Poale cii ar fi fosl mull 
I/Iai bil1e pel1tru buncls/area popoarelor ca el şi eu să nu 
.fi existat niciodată ", declara el În fala mormântului 
acestuia din Île des Peupliers. 

Care a fost numărul de exemplare vândute de 
Gide din lucrarea Nourritures lerreslres care să ti 
exercitat o · influenţă marcantă? În ceea ce priveşte pe 
Monthcrlnnt, Giono, Pierre Jean Jouve, Paul ValelY, ei 
nu ar fi figurat niciodată În lista best-seller-urilor. 

Acestea fiind spuse, din tericire, pentru a atenua 
această constatare pesimistă, frumoasele cărţi de ya
loare literară au reprezentat În epoca modernă şi nişte 
mari succese. S-ar putea cita În acest sens mai multe 
exemple, În special lucrările lui Mnlraux, romanele lui 
Romuin Gar.,', datorită celor două Premii Goncourt 
c,Îştigate sub două nume diferite, care arată limitele 
generalizării. Cu toate acestea, literatura devine ruda 
săracă a editurilor, În timp ce documentarele, anchetele, 
mărturiile la faţa locului ocupă întregul teren editorial. 
Este păcat deoarece literatura nr avea, poate, Încă Illulte 
lucruri interesante elc spus. 

(Din "Le FIGARO litlerairc", 
tir. 17 926/28 martie 2002) 

Traducere de AL/relia AU3U 
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Erau best-seller-uri? 

V ictor Hugo a.ve.a numai 20 dc an! I.a edi.tarea pr~mului 
său volum, mtltulat Odes el poesles dlverses, In SOO 
.dc exemplare. Nu au fost decât putinc distribuite. 

Cum. editorul Pelicier l-a rugat să i Ic preia, Hugo a fost 
nevoit să depoziteze la e.l toatc exemplarele. Cărţile ÎI inco
modau şi tânărul poet era nevoit să le mute dintr-un loc În 
altul În camel:ă. Un exemplar ajunse la regc. "Ludovic al 
XVIII-lea luă vo I urill11 , ÎI privi, ÎI deschise şi spuse: "Este 
legat prosl!" Era o hâl1ie cenuşie, spăIăcită, dar destu.l dc 
bună pentru versuri. .. " putem citi În Viclor Hugo raconle par 
lin lemoin de sa vie. 

De atunci Victor Hugo a tot recuperat, tirajele adunate 
ale operelor sale atingând culmile. Printre romanele sale, 
Nolre-Dame de Paris, publicat În 1831, a fost un prim mare 
succes. ::rotuşi tirajul a Însumat doar 1.100 CX. , ceca ce azi ni 
se pare derizoriu . Best-seller-urile epocii aveau o cu totul altă 
percepţic, iar titlurilc carc au căpătat În timp sensul actual al 
termenului beneficiau doar În rare cazuri de tiraje importantc. 

În 1838,. Emilc de Girardin Împărţca autorii in mai ' 
multe categorii. Primii erau cei care ajungeau la 2.S00 ex., 
precum Victor Hugo sau Paul de Kock. Urmau Balzac, 
Eugene Sue, Jules Janin sau Frcderic Soulie, care atingeau 
I.SOO. Într-o a patra categorie, Alfred dc Musset nu "trăgea" . 
decât 600 până la 900 ex., iar Thcophile Gautier nu depăşca 
600. Aceste cifrc se explică prin faptul că noulătile trebuiau 
cel mai adesea plătite cu 7,SO F volumul. Majoritatea ti
tlurilor apăreau În mai multe volume. ceea ce dctermina evi
dent multiplicarea prctului unui roman. 

În final , Nolre-Dame de Paris se retipări de 8 ori suc
cesiv şi atinse un tiraj minimal dc 8.400 cx. În 1835. Cifrele 
tirajelor titlurilor din secolul XIX sunt puţin cunoscutc. Mar
tyn Lyons, În Hisloire de /'edilion .li·an((aise, a Întocmit sta
tistici estimative, pornind de la o anchetă asupra actului lec
turii în Franţa condusă de ministrul Educatiei Duruy şi dc la 
datele extrase din Bibliografia Franţei şi din Calalogul gene
ral al Bibliotecii Nationale. 

Aceste statistici indică bunăoară că tirajul global, 
cunoscut sau estimat, al romanului Nolre-Dame de Paris ar fi 
atins 12.S00 ex. În 18S0. În exil , Hugo compusc Les Con
lemplalions (18S6), şi Încheic un contract cu doi cditori bel
gieni - Schee şi Lebegue - care se obligau să realizcze 3.000 
ex. În 2 volumc, vândute cu 3 F fiecare În străinătate şi un alt 
contract cu I-Ietzel pentru 2.S00 ex. vându te cu 6 F fiecare În 
Franta. În doi ani ajunsc la SO.OOO de cumpărători . Nu 
cunoaştem primul tiraj din Les miserables (1862), dar ştim că 
nlll11ărui de exemplare atins În 1870 cra de 130.000. 

O cifră la care Stendhal nu putea decât să visezc. Tira
jul ediţiei originale din Le rOllge el le 110ir (183 1) a fos' dc 
7S0 ex. , iar cel de la La charlrellse de Parme (1839) de 1.200 
ex. Avea puţini cititori Stendhal În timpul vietii salc. Este 
adevărat Însă că el scria pentru a fi citit În 1880! 

Le Iys dans la val/ee de Balzac a apărut În librării În 
. februarie 1836. Editorul său, Werdet, nu a reuşit să distribuie 
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decât 1.200 ex. până În luna octombrie a aceluiaşi an, În timp 
ce falsificatorii străini care vindeau la jumătate de preţ au dis
tribuit, după spusele lui Balzac, 3.000 ex. Din cele 60 luerări 
semnate de Balzac Între 1829 şi 18S6 sunt citate 27 care au o 
prefată belgiană. Se pare că cele mai apreciate lucrări din 
contemporaneitatea lui Balzac vor fi fost La Peall du Chagrin 
şi Physiolog ie dll II/ariage, cnre s-au bucurat de opt, respec
tiv şapte ediţii franceze Înainte de 1850. Cu toate acestea. 
tirajul global al fiecăreia din aceste lucrări nu a depăşit 

20.000 ex ., noteaz<'l Martyn Lyons. 
Les. lroi:; II/ ollsqllelaires, unul din cele mai citite 

romnne ale literaturii franceze, a apărut pentru prima oară din 
mrll1ie până În iulie 1844 În " Le Siecle" şi a obţinut un suc
ces mai răsunător decât Robillsoll Crusoe În secolul anterior, 
afirmă Daniel Zimmermann, biograful lui Dunws. Singurul 
perdant din foileton a fost Planchet. valetul lui d'Artagnan, 
care se exprima doar prin onomntopee. Editorul, plătindu-1 pe 
Dumas la număr ele rânduri , a refuzat să-i achite şi "rândurile 
lui Planchet", pe care autorul a preferat să-I şteargă din text. 
Les Irais lI/olIsqllelaires a ap5rut În librăria lui BaudlY, În 8 
volumc. De atunci şi până astăzi romanul a bencficiat de 89 
editii În franceză, incluZ<1nd şi cele 8 reproduceri belgiene. 

La rândul său , Le COli/le de Monle-Crislo a apărut pen
tru prima dntă tot În foileton, În "Journal des dcbats", În patru 
scrii de episoade, de In sfârşitul lui nugust 1844 până la 15 
ianuarie 1846, bucurându-se de asemenea de un succes con
siderabil. Începând cu 28 scptembrie 1845. "Le Sieclc", din 
strada Croissnnt nr. 16, reia textul publicându-I În fascieole 
săptămânale . Edi!ia de librărie , datată 1845 - 1846, conţinea 
18 tomuri reunite În 9 volumc ş i costa 1:15 F, ceea ce nu era 
nici la Îndemâna publicului apartinând pătmii mijlocii. 

Bibliografia lui ChateaiJbri,llld cuprinde 57 de titluri. 
cu tot cu discursuri ş i opinii. Printre ele, 16 lucrări sunt pur 
literare, iar una a devenitull adevărat best-seller. Le Genie cllI 
chrislÎCmisll/e 011 les Beallles de la religion chreliel/ne a 
apărut, În mod fericit, În sfânta zi de vineri 14 aprilie 1802. 
şase zile după apariţia legii ce decreta concordatul. Lansarea 
rusesc premeditată şi, desigur, succesul rulgeriltor. Editorul 
M ignet pretindea că vflllduse de 1.000 de scuzi Într-o s.ingură 

zi. În limbajul timpului , scuel Însemna moneda de argint ele S 
fi·anci. Cunoscând că pre!ul de vânzare al cărţii era ele 7.5017, 
calculul ne aram că vânzarea dcpăşisc 650 ex. Într-o singură 
zi. În total, Le Genie .. . s-a bucurat de 6 ediţii În mai puţin ele 
un an şi jumătate. 

De un succes mai moderat s-a bueurat Chateaubriand 
cu /lile/lloires cI 'olllre IO/llbe, pe care le-a redactat mai bine de 
treizeci de ani . Veşnic lipsit de resursc, ci a Încercat o reeva
IU:1re a pretenţiilor, În speranţa că un editor cu alură de Mece
nu ÎI va plăti În avans. Librarul-editor Delloy Înfiintă o socie
tClte comercială ale cărei actiuni erau Împărţite Între editor. pe 
de o parte şi viitorii actionari , pc de altă parte. Capitalul tre
buia să urce la 800.000 17, Împărlit În 1.600 actiuni a câtc 500 
F fiecare. Nu a fost Înghesuială la subscriptic: În 1836 se 
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prezentaseră abia 146 amatori. Delloy 
anunţă falimentul ş i acţionarii vândură 

pentru 80.000 F lui Emile de Girardin 
dreptul de a publica În foileton Les 
Memoires d'outre tombe În "La Presse", 
Îndată după moartea autorului şi Înainte de 
publicarea în volum. Era o ofensă pentru 
Chateaubriand. Dar antepublicarea s-a 
Întins de la 2 1 octombrie 1848 la 5 iulie 
1850, uni i cititori preferând să decupeze 
fascicolele pentru a le lega În volum. Aflat 
În faţa unui asemenea succes, Girardin a 
reluat imprimarea foiletonului. Prima 
ediţie de li brărie a apărut În 1849 - 1850, 
În 12 volume, la preţul de 7,50 F fiecare 
sau 90 F cu totul. O sumă importantă (cam 
248 Euro În zilele noastre), care echivala 
cu sa lariul pe o lună al unui muncitor. 
După spusele unui bătrân librar, ediţia 

princeps a Memoriilor n-a devenit chiar o 
raritate, ipoteza unui prim tiraj de cca. 
1.000 ex. nefiind hazardată. 

Scumpe, scumpe mai erau cărţile! 
Editorul Gervaise Charpentier a lansat, 
prin 1840, o colecţie de dimensiuni 
reduse, cu consum mic de hârtie la un tiraj 
mai mare, obţinând un preţ de cca. 3,50 F 
per volum . Accesibil pentru clasa 
mijlocie, dar Încă prea scump pentru gro
sul populaţiei , pentru care această sumă 
echivala cu ziua de lucru a unui muncitor 
cal ificat. O cărticică ilustrată valora 10 
centime .. . Speculând momentul, Michel 
Levy l ansă colecţii cu preţ redus, vânzând 
În 1846 vechi romane de Alexandre 
Dumas cu 2 F. 

În acest timp, George Sand publica, 
la preţu ri mari , La Mare au Diable (1846), 
cu un prim tiraj de 1.500 ex. Totuşi, chiar 
şi romanele ei pastorale, de mare succes În 
epocă ş i frecvent reeditate, nu obţineau un 
tiraj mai mare de 1.500 sau 2.000 ex. Zece 
ani mai târziu , În 1856, "La Collection 
Michel Levy" cu copeltă verde costa 1 F şi 
publica majoritatea autorilor contempo
rani. Louis Hachette, la rândul său , a 
Înfii Jlţat, În 1853 "La Bibliotheque des 
chem ins de fer", cu preţuri modice. Astfel, 
preţul la carte se schimbase dintr-o dată şi 
- se credea - şi tirajele. 

O situaţie aparte a avut Madame 
Bovary (1857) de Gustave Flaubert. Edi
torul Michel Levy l-a tratat pe autor ca pe 
un Începător Într-ale scrisului, semnând cu 
el pentru suma de doar 800 F, ca pentru o 
afacere pe picior mic. Primul tiraj n-a avut 
deci mai mult de 1.000 ex. Dar scandalul 
provocat de procesul ce a urmat şi succe
sul de care s-a bucurat cartea au crescut 
vânzăr.il e la cca. 30.000 ex. Între 1858 şi 
1862. 
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Proust, Stendhal, Balzac şi Hugo: 

o lentă ş i s igură cu'cerire a publicului cititor 
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Dar să vedem cifrele de vânzare ale unui alt autor de 
succes: Emile Zola. Pentru a putea evalua corect publicul 
cititor la sfârşit de secol XIX, trebuie să ţinem cont nu numai 
de vânzarea de carte, dar şi de foiletoanele publicate în jur
nalele de largă resp iraţie sau în cele politice, precum şi de 
practicanţii de lectură public~. sau ocazională. Mai mult, audi
enţa lui Zola a crescut şi datorită traducerilor apărute în 
străinătate. "E o certitudine - notează Isabelle Luquet, autor 
la "Histoire de I'edition franyaise" - cifrele lui de vânzare au 
fost cele mai ridicate din epocă ". 

Primele sale lucrări , La Fortune des Rougons (1871) 
ş i La Curee (1871), au fost trase în 1.000 ex. , această cifră 
crescând regulat apoi, datorită mai ales republicărilor în " La 
Bibliotheque des chem ins de fer", care a înlesnit prin preţ 
pătrunderea în masa largă a publicului cititor. 

L 'Assommoir, apărut pe 24 ianuarie 1877, s-a vândut 
în 150.000 ex . în primul an . Brusc, tirajele scrierilor lui Zola 
s-au alin iat la succesul de autor: Une page d'amour (1878), 
apărută în 15.000 ex. , din care două treimi vândute într-o zi; 
Nana (1879) cu 55.000 ex. ; următoarele titluri au avut, toate, 
tiraje de la 60 .000 ex . în sus. E de subliniat că Zola publica la 
Charpentier, care practica preţul de 3,50 F per volum, preţ nu 
tocmai accesib il , cum subliniam, pentru oricine. 

Marcel Proust ar fi putut fi considerat cel din urmă 
autor al secolului al XIX-lea. Apariţia primei sale cărţi , Du 
câte de chez Swann, este exemplară. Proust definitivase cos
turile de tipărire şi publicare, cu condiţia ca editorul său , 
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Bernard Grasset, să scoată pe piaţă cele două volume ale 
operei sale la un interval de zece luni. În realitate, Proust nu 
suporta ideea ca un editor să-i dicteze modificări în text sau 
date de apariţie. Grasset s-a declarat de acord şi a stabilit cu 
autorul toate detaliile: număr de pagini , preţ la volum, 
alegerea caracterelor, a titlului etc. Caltea U1ma să fie vândută 
cu 3,50 F bucata. Tipograful trase, pe 8 noiembrie 1913, 
1.750 ex. în loc de 1.250 ex. prevăzute. Când a trecut la Gal
limard, în 1916, retururile librari lor se ridicau la 206 ex. 

Marea schimbare a venit după primul război mondial. 
Bernard Grasset prevedea: "Începe era «/00.000 ex.»!" EI 
l-a lansat pe Raymond Radiguet, acest "scriitor de 18 ani", cu 
un tiraj de 41.000 ex. Ia Diable au corps . 

Şi un alt autor ar fi trebuit să marcheze, la fel ca 
Proust, literatura secolului XX: Louis-Ferdinand Celine care, 
cu Voyage au bout de la nuit, apărută în 1932 la Denot:l, a 
zguduit lumea literară din temelii. La un tiraj iniţial de 3.000 
ex., retipăririle au atins 112.000 ex. până în 1938. 

O nouă eră se va prefigura după război , când editorii 
vor Încerca să fabrice altificial best-seller-uri , etalând în raf
turi mii de exemplare. Atunci însă ne vom îndepărta de lite
ratură. 

(Din "LE FIGARO litteraire", 

nr. 17 926/ 28 martie 2002) 

Traducere de Rodica COSMACJUC şi Radu VLĂDUŢ 

Salonul de Carte de la Paris 

]~ln perioada 22 - 27 martie 2002, a avut loc a 22-a ediţie a Salonului de Calte de la Paris. Sub emblema "L'Ita
lie a I ' honneur! '\ Salonul a reunit - în impunătoarea Sală de expoziţii de la POlie de Versailles - aproximativ 
250 de expozanţi , provenind din 27 de ţăr i . La această ediţie a Salo!1ului, trecutul ~i-a dat mâna cu prezentul şi 

viitorul, în sensu l că, alături de standuri care făceau demonstraţi i de realizare a hâlti ei în mod tradiţiona l şi de impri
mare pe tipar cu litere mobile, se afla standul firmei OCE (Franţa) care prezenta o rotativa în modul continuu: 
printr-un capăt al maşinii se introduce roIa de hârtie, iar în celălalt capăt iese cartea i mprimată, pregătită să intre în 
procesul de legare şi copeltare. 

De asemenea, alături de cartea tradiţională se aflau cărţi pe suport electronic, CD-ROM-uri, casete video şi 
DVD-uri. 

Invitatul de onoare a fost Italia. Într-un spaţiu pe măsura gradului pe care l-a purtat, Italia a avut o concepţie 
aparte a organizării standului . Într-un decor aminti nd de arhitectura romană, a reunit mai multe standuri , gen 
librărie, fiecare reprezentând - grupate după regiunile Italiei - editurile reprezentative. 

România a fost prezentă la această manifestare, reuşind să creeze impresii favorabile în rândul vizitatorilor. 
Printr-o concepţie originală, aparţinând domnului profesor Mircea Dumitrescu, standul a atras atenţia 

asupra l egăturilor dintre literatura franceză ş i literatura română. Alexandre Dumas-Pere, Victor Hugo şi Ion Heli
ade Rădulescu - trei personalităţi ale secolu lui al XIX-lea - s-au cunoscut personal, şi-au apreciat reciproc operele 
literare şi au creat l egături trainice între li,teraturil e română şi franceză. Un fapt nu lipsit de importanţă este că tra
ducerile în limba română din operele celor doi scri itori francezi s-au făcut la foalte SCUlt timp de la apariţia - la 
Paris - a ediţii lor princeps. 

Un alt aspect deosebit de impOltant este că în acest an, cei trei stau sub semnul bicentenarului (200 de ani de la naştere) . Pentru a 
marca acest eveniment, România s-a prezentat la Salonul de Carte cu ediţi il e bibliotile Mazeppa de Victor Hugo, Meditaţii de Alphonse de 
Lamaltine, Danubul în mânie de Victor Hugo, toate în traducerea lui Ion Heli ade Rădulescu, şi o Bibliografie a traduceri/ar operelor lui 
Alexandre Dumas-?ere, în limba română. ilustrate de Mircea Dumitrescu şi Constantin Baciu. 

La Salonul de Carte de la Paris a fost, de asemenea, l an sată o ed iţi e bilingvă română-franceză a operelor lui I.L. Caragiale, marcân
du-se astfel Anul Caragiale - Aniversare UNESCO. 

A lătur i de aceste valori bibliofile, alte edituri şi-au prezentat o parte din producţia ed itoria l ă. 
Prezenţa României, şi la această ediţie a Salonului de Carte de la Paris, a demonstrat încă o dată recunoaşterea ş i aprecierea valorilor 

sale culturale. 
Aurelia ALBU 
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Scrisoare din ... Piatra-Neamţ 

Biblioteca Judeteană "G. T. Kirileanu" Neamt , , 

D "'gă BibHoteca Bucureşti lo" 

Dorim ca micile noastre rânduri (corp 14, Times New 
Roman) să te găsească în cele mai fer icite clipe ale tranziţiei 
de la calitatea de Bibliotecă Municipală la cea de Bibliotecă 
Metropolitană, dorinţă care cred că ţi se va împlini cât de 
curând, odată cu apariţia Legii Bibliotecilor, pentru care se 
tot roagă o ţară de bibliotecari şi tot atâtea asociaţii profesio
nale ale truditorilor cu buchea şi "şoricelul" . Sigur, bine ar fi 
dacă, dimpreună cu schimb,!rea de firmă, ai avea parte şi de Î 
niscai schimbări pe la spaţii , dotări, personal şi salarii . Astea , 

Nicolae BOSTAN 

capăt epistola asta, ca să ne spuneţi la urmă şi nouă .dacă e 
bine ori rău ceea ce facem pe-aici , prin Piatra-Neamţ şi 

Împrejurimi .. . 

1. Mai Întâi să vă spunem care e misia noastră: 

Misiunea Bibliotecii "G. T. Kirileanu" 
Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ coor-

donează activitatea bibliotecilor publice din judeţ şi serveşte 
interesele de informare, studiu, lectură, educaţie şi recreere 
ale utilizatorilor din Piatra-Neamţ şi Întreg judeţul Neamţ, 

prin servicii care asigură accesul la propriile fonduri (colecţii 
şi baze de date), precum şi la alte surse, accesibile ei, din 
exterior. 

Biblioteca - pentru a-şi îndeplini misiunea sa 
esenţială - constituie, prelucrează, organizează, conservă, 

dezvoltă şi valorifică ştiinţific, conform resurselor alocate, 
1 colecţii reprezentative de carte, periodice, documente şi alte 

materiale purtătoare de informaţii , din orice domeniu al 
cunoştinţelor umane, realizate În diferite formate şi pe orice 
fel de suport. 

- sperăm ş i noi - vor veni probabil ceva mai încolo, că prea 
ni le dorim cu toţii şi poate, odată şi-odată, se vor dezlega mai 
vârtos baierele pungi lor şi În CONTUL nostru, nu .numai În 
SCONTUL altora ... 

Află despre noi că suntem bine sănătoş i , ceea ce Îţi 

dorim ş i ţi e . De mers, d.in '90 Încoace, ne-a mers şi mai bine, 
ne-a mers şi mai rău , iar în anul ăsta parcă suntem ceva mai 
plecaţ i l'a pământ, că a suflat Vântu' cam tare ş i pe la noi, iar 
economia are peste tot subten:me, nu numai În catacombele 
Capitalei. Prin urmare, ni s-au uscat şi doagele şi bugetul, aşa 
că musai e nevoie să aşteptăm campania de vini(recti)ficare, 
chit că , după cum trebuie să fi auzit şi tu, pe la noi cei mai 
mulţi vor să plece mai degrabă la recoltări de firme-căpşună 
În Spania, decât la filiale-căpuşă, că la astea din urmă nu se 
mai uită nici gardul (voiam a zice chiar Garda!). 

Ei, şi dacă tot ne-am apucat să vă scriem - că de vreo 
trei luni ne tot bateţi obrazul să nu mai fim aşa de l eneşi În a 
vă trimite veştile mult dorite, despre noi şi mulţimea celor 
care ne calcă pragul (de le zice mai nou utilizatori, ba chiar 
şi clienţi) -, apoi faceţi-vă oleacă de timp şi cetiţi până la 
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Totodată, Biblioteca Judeţeană are misiunea de onoare 
de a conserva şi valorifica moştenirea culturală şi patrimo
nială a cărturarului G. T. Kirileanu, contribuind decisiv la 
perpetuarea memoriei ilustrului bibliotecar şi editor. 

Il. Şi, fiindcă veni vorba de ctitorull'1ostru, Înfăţoşat În . 
cele din urmă şi într-un Dicţionar enciclopedic, iată, ne pare 
rău că aşa stau lucrurile, nu-i deloc bine să vă luaţi după stâl
cita şi trunchiata notiţă de acolo (voI. 3, p. 420), ci trebuie să 
vă spunem tot noi de ce trebuie ca toţi bibliotecarii să-I 
îndrăgească şi să-I respecte pe bibliotecarul şi editorul G. T. 
Kirileanu: 

Născut in satul Holda-Broşteni de pe Valea Bistriţei, 
la l3 martie 1872, Gheorghe Teodorescu-Kirileanu a fost 
unul dintre străluciţii absolvenţi ai Şcolii Normale "Vasî/e 
Lupu" (/891) şi ai Facultăţii de Drept (/900) din laşi. În trei 
împrejurări, care i-au marcat hotărâtor firul vieţii şi cariera, 
afost remarcat şi apoi susţinut de Titu Maiorescu: 

• in decembrie 1899, când, la comemorarea a zece 
ani de la moartea lui Ion Creangă, a publicat in revista de 
folclor "Şezătoarea" un articol despre pierderea multor 
manuscrise ale marelui povestitor; 

• in toamna lui 1900, când, deşi tocmaijilsese numit 
În magistratură la laşi, a solicitat ministrului de justiţie (Titu 
Maiorescu) săfie transferat la Judecătoria din Broşteni, pen
tru a lucra În mijlocul şi spref%sul consătenilor săi; 

• În decembrie 1902, când, criticând sever ediţia de 
"Scrieri " ale lui Ion Creangă realizată de Şt. o. Iosif şi Ila-
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rie Chendi, arăta că opera acestuia "trebuie lăsată cu totul 
neştirbită şi nestropşită, icoană credincioasă mediului din 
care a răsărit", fapt ce l-a determinat pe Maiorescu să-I 
îndemne a deveni el editorul genialului humuleştean. 

Va fi, astfel, după cum remarca şi Perpessicius, 
inegalab ilul editor ştiinţific, de-o viaţă, al scrierilor lui 
Creangă, începând cu ediţia din 1906 şi sfârşind cu cea 
apărută în chiar anul morţii sale - 1960. Va fi , la fel, Între 
primii editori ai scrierilor politice ale lui Eminescu, în 1905 
(alături de 1. Scurtu) şi în 1909. 

? ~ Rămas, datorită unor restructurări cu iz politic, mai 
îl1tâifără postul de judecător (aprilie 1901) şi apoiforă cel 
de inspector comunal (aprilie 1905), G. T Kirileanu va 
deveni bibliotecar al Palatului Regal (/909 - 1930). 

A fost, toată viaţa, un neobosit cercetător al trecutu
lui nostru cultural şi istoric, un discret şi generos cărturar, 
mereu apreciat pentru temeinicia gândirii, pentru omenia şi 
modestia cu care s-a devotat tuturor faptelor de bine. O co
respondenţă extrem de bogattJ (circa 11.000 de scrisori) ilus
trează aria relaţiilor şi preocupărilor lui, în mijlocul cărora 
s-au aflat personalităţi din cele mai diverse, de la Titu 
Maiorescu şi N. Iorga la Simion Mehedinţi şi Constantin C. 
Giurescu, de la regii Caroli şi Ferdinand Ila prinţul Barbu 

Ştirbey ş i Ion 1. C. Brătianu, de la 1. Al. Brătescu- Voineşti şi 

Octav Băncilă la Al. Rosetti şi Şerban Cioculescu ... 
A trecut în eternitate la 13 noiembrie 1960, În Piatra

? r Neamţ, dar nu înainte de a dărui concitadinilor săi o ines-
• timabilă bibliotecă, de circCi3OJfOo de volume. Între acestea, 

importante valori bibliofile, precum cele 240 de cărţi vechi 
româneşti (începând cu Cazania lui Varlaam, 1643), cele 51 
de cărţi vechi străine (începând cu Turcici Imperii Status şi 
Respublica .Moscoviae et Urbes, Amsterdam, 1630), cele 5 
volume din preţioasa colecţie Timpul a anilor 1877, 1878 şi 
18151 - 1883, deci din perioada în care Eminescu a fost - ală

turi de Slavici şi Caragiale - redactor al celebrului cotidian. 
La fel de preţioase sunt şi numeroasele volume cu dedicaţii, 

Însemnări sau autografe, focându-ne plăcere a le reaminti 
aici pe cele ale unor iluştri înaintaşi, precum Hasdeu, Alec
sandri, Creangă, Bianu, Macedonski, Vâlsan, Martha Bibes
cu, Regina Maria, Iorga ... 

IIi. Tuturor celor care ar putea crede că am făcut "un 
exces subiectiv" evocându-ne acum i aici ctitorul şi donaţia 
sa, trebuie să le spunem că, de fapt, tot ceea ce Înseamnă 
" istoria veche şi modernă" a bibliotecii noastre este, de fapt, 
istoria bibliotecii lui G. T. Kirileanu, dăruită nouă Într-un 
sfârşit de februarie 1956. În rest, putem să ne mândrim că 
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Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ este continua
toarea unor tradiţii mai mult decât centenare de lectură publi-
că În judeţul Neamţ (o notiţă evocă chiar anul 1869 şi re- / 
gistrul de Împrumut al bibliotecii filialei Neamţ a Societăţii 
pentru Învăţătură a Poporului Român). 

Dând Cezarului ce i se cuvine, trebuie acceptat, prin 
ulmare, că adevărata istorie a Bibliotecii Jl1deţene "G. T. Ki
rileanu" Neamţ Începe În anul 1935, când cărturarul, stabilin
du-se În Piatra-Neamţ (str. Ştefan cel Mare, nr. 25 - astăzi 

"nr. 27"), a construit casa ce a adăpostit, Între anii 1935 -
1970, şi comoara de carte şi periodice a bibliotecii sale, 
numeroasele-i manuscrise (documente şi corespondenţă) 

luând la sfârşitul lui 1960 drumul Bibliotecii Academiei, 
potrivit legatului Întocmit În ultimii ani de viaţă. Deşi traver
sase Între anii 1944 - 1956 un context politic şi social ce i-a 
fost Întru totul potrivnic, Kirileanu, cu aleasă omenie şi 

infinită distincţie cărturărească, şi-a donat biblioteca În 24 )1 

februarie 1956, "cu scopul de a se Înfiinţa, În oraşul Piatra- '. 
Neamţ, Biblioteca Regională Documentară «G. T. Ki
rileanu» , cu sediul În Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 
25, pentru luminarea poporului". 

În aceeaşi perioadă (anii ' 50), datorită unei reorga- tf~L 
nizări În plan central şi teritorial a bibliotecilor publice, s-a 
Înfiinţat la Piatra-Neamţ o bibliotecă publică orăşenească 

(devenită apoi raionaIă), ce a funcţionat mai Întâi În vecină-
tatea fostei librării nI'. I a oraşului (cam pe locul unde se află 
astăzi terasa hotelului-restaurant Ceahlău), apoi pe str. Ştefan 
cel Mare, nr. 5 (imobil ocupat În prezent de Curtea de Con-
turi şi Control Financiar Neainţ), iar din decembrie 1972 În 
actualul local , de pe Bd. Republici~ nr. 15. Acest local , 
investiţie realizată de Consiliul Judeţean Neamţ În chiar Anul 
Internaţional al Cărţii (1972), a fost - după ştiinţa noastră -
şi prima construcţie de bibliotecă publică În România după 
cel de al doilea război mondial! ... 

Între timp, biblioteca publică orăşeneascălraională 
căpătase rang municipal (februarie 1968, odată cu efectuarea 
refornlei teritorial-administrative), iar din martie 1974, odată 
cu aplicarea prevederilor Decretului nr. 703/28 decembrie 
1973, cuprinzând nOlmele unitare de structură pentru insti-
tuţiile cultural-educative, a devenit Bibliotecă Judeţeană. \ 

Cu aceeaşi dată şi potrivit efectelor aceluiaşi detret, t,l" .'}. 
fosta bibliotecă a cărturarului G. T. Kirileanu şi-a Încetat r ~./j. 
statutul de bibliotecă de sine stătătoare (avusese iniţial 3,5 
norme salariaţi , iar În ultimii ani mai funcţiona doar cu una 
singură şi se mutase din 1970 În alt spaţiu , tot pe str. Ştefan 
cel Mare, dar la nr. 14), colecţiile sale fiind transferate În noul 
sediu al Bibliotecii Judeţene şi căpătând regim de funcţionare 
ca Fond Documentar "G. T. Kirileanu". 

IV E timpul să vă spunem câte ceva şi despre ... 

Dezvoltări şi modernizări În anii 1990 - 2001 
Mai Întâi Prefectura Judeţului Neamţ (În noiembrie 

1991) şi apoi, imediat după Înfiinţare, Consiliul Judeţean 
Neamţ (constituit În urma alegerilor locale din mai - iunie 
1992) au aprobat şi finanţat realizarea unei extinderi a sediu
lui Bibliotecii Judeţene Neamţ, instituţie care - odată cu 
aniversarea a 130 de ani de la naşterea lui G. T. Kirileanu şi 
sfinţirea pietrei de temelie a noului local În data de 13 maltie 
1992 - şi-a Înscris pe frontispiciu numele ctitorului ei spiri
tual, căpătând denumirea de Biblioteca Judeţeană "G. T. Ki
rileanu". 
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Darea în folosinţă a acestei extinderi şi realizarea unor 
ample lucrări pentru reabilitarea şi modernizarea spaţii lor 

pentru public din vech iul local au dublat, practic, din 1999, 
suprafata utilă a bibliotecii, care a ajuns să însumeze circa 
2.500 mp. Au fost regândite şi dezvoltate, În acest context 
generos, toate 'servicii le destinate publicului: care au căpătat, 
În intervalul 1999 - 2001 următoarea structură (secţiile notate 
cu * sunt reorganizate şi modernizate, iar cele notate cu ** 
sunt nou Înfiinţate): 

• secţie de Împrumut carte p.entru adulţi , circa 53.000 
voI. (*); 

• secţie de împrumut carte pentru copii , fond de 
26:000 voI. (*), cu zone-modul pentru lectură şi jocuri pe cal
culator (**); 

• sală de infOlmare bibliografică şi l ectură periodice, 
Monitor Oficia l şi acces Program LEX, cu 25 locuri (**); 

• două să li de lectură carte, cu 90 de locuri (*); 
• punct de primire a utilizatorilor sălilor de lectură 

crute şi de orientare la cataloagele pe suport tradiţional şi 

informatizat (* *); 
• depozit general de bază pentru sălile de lectură, cu 

servire prin lift-carte/montcharge (**); 
• Centru de Informare Comunitară, cu 730 voI., 10 

locuri utilizatori şi acce-;-Jnternet (**), compartiment în 
cadrul căru ia mai funcţionează - potrivit programelor deru
late v FW liala "Club Europa", un Centru Regional de Infor~ 
mare Europeană (INFOREG) şi Centrul de Orientare şi Con
si li ere pentru Cetăţen i (COCC); 

• ~u de lnformare Turistică, cu circa 2.000 voI., 
modul de lectură şi acces Internet (**); 

• sală de lectură Fond documentar "G.T. Kirileanu" 
(*); 

• secţie de informare audio-vizuală, pentru cartea de 
artă şi documentele audio-video, cu circa 12.000 voI., 3.300 
discuri, 450 CD-uri, 250 casete audio şi video, 16 locuri pen
tru utilizatori (**); 

• serviciu infOlmatizare (**), administrând o reţea de 
15 calculatoare constituită "manu propria" în anii 1993 -
2001 , ca ş i proQ[igI software de bibliotecă (pe deplin com
patibil şi concurenţial cu TINLIB-ul!), precum şi o bază de 
date ce cuprinde aproape 95 la sută dintre publicaţiile carte 
ale colecţi ilor bibliotecii; 

• secţie de Carte străină cu peste 16.000 voI., În prin
cipal în limbile franceză, engleză, germană şi italiană, prac
ticând împrumutul la domiciliu şi având o zonă de lectură cu 
10 locuri (*); .. "" 

• secţie BIBLlONET, pentru servici i publice Internet, 
cu 20 posturi de lucru, inaugurată În februarie 2001 şi fiind 
ultima realizare a "deceniului de modernizări , restructurări şi 

diversificări" în oferta serviciilor noastre (**); 
• modernizare acces hol principal intrare, cu punct de 

informru'e şi garderobă generală (*). 

V. E timpul să vorbească şi cifrele! Nu neapărat ca o 
recunoaştere a rolului jucat de PROBIP in evaluarea activi
tăţilor bibliotecare (in ultimii ani, "metadatele" şi statisticile 
vin - ca şi ploile - mai mult de la Cluj), ci pentru că e util şi 
plăcut să cam incheiem "micile noastre rânduri". Şi ce drum 
mai "pe scurtătură" cunoaşteţi dumneavoastră, decât cel al 
statisticii? Aşadar, inainte de a vă ura cele bune, vă pro
punem şi câteva ... 
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Repere ale activităţii În anii 1990 - 2001 
Activitatea secţiilor ş i compartimentelor de la sediu, 

cărora li se adaugă Filiala nr. 1 Dărmăneşti (Aleea Ulmilor, 
parter bloc 30) şi Filiala nr. 2 Mărăţei (Bd. Traian , parter bloc 
A9), a căpătat - în condiţiile evoluţiilor pe care tocmai vi 
le-am evidenţiat - va lenţe şi dimensiuni noi , Întru împlinirea 
orizontului de aşteptare al utilizatorilor noştri frecvenţi şi vir
tuali. 

• Colecţiile bibliotecii , care În ultimii doisprezece ani 
au cunoscut şi masive operaţiuni pei'iodice de selectare şi 
îndepărtare a publicaţiilor uzate fiiic ş i moral (peste 60,000 
voI. casate, faţă de circa 140.000 intrate), au crescut de la 
2 13 .105 voI. în 1990 la 285.014 la finele lui 2001, în condi-' 
ţiile în care - datorită "per).aj.~lui" de care spuneam - din , 
1998 se înreg i strează un statu- , o, în jurul a 280.000 voI. l 

1 
~~11. • Utilizatorii înscrişi anual au evoluat numeric de la 

8.976 În 1990 la 12.809 în 1996 şi s-au stabilizat din 1998 în 
jurul cifrei de 12.000. În condiţii l e în care circa 70 la sută 

. dintre utilizatorii noştri sunt elevi ş i studenţi, iar populaţia 
cuprinsă în diferite forme de şcolarizare pe raza municipiului 
Piatra-Neamţ a cunoscut (pe fondul realităţi lor demografice) 
o dramatică involuţie, de la 30.520 elevi în 1990, la 22.269 
elevi În anul 2000, creşterea continuă ş i apoi "cantonarea" în 
jurul "maximei" de până acum (l2.000 utilizatori) sunt iriter,.. 
pretate de noi ca succese. Dacă e să vedem şi cealaltă "jumă
tate a sticlei", În mod sigur trebuie să ne preocupe faptul că 
doar IOla sută dintre utilizatorii noştri au vârsta peste 40 de 
ani . Acesta este segmentul pe care trebuie să-I câştigăm în 
mai mare măsură , fără a aprecia - desigur - că în' materie de 
populaţie şcolară nu e loc pentru o mai mare cuprindere .. . 

• Numărul volumelor consultate, atât prin Împrumut 
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la domiciliu cât şi prin studiu/lectură pe loc, este de aseme- ? 

nea ed ificator pe ntruirrte.·esu I sporit al utilizatorilor faţă de 
oferta mult diversificată şi Îmbunătăţită calitativa bibliotecii 
noastre: 210.143 voI. în 1990, 461.804 ÎI) 1996 şi 526.028 în 
2001 (practic, o dublare a indicelui de circulaţie a colecţiil.or, 
care a crescut de la 0.98 la 1,84). Nevoia sau "setea" de bi
bliotecă o ilustrează grăitor ş i dublarea numărului mediu de 
documente consu ltate pe cap de utili zator (de la circa 23 în 
1990, la 45 În 2001), ca să nu mai vorbim de frecvenţa medie 

? 
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zilnică la nivel de bibliotecă, dublată şi ea În intervalul ana
lizatcirca470În 1990, 697 În 1996şi 950 utilizatori În 2001. /} 

Ei, dragilor colegi (din Bucllreşli şi din toată (ara), " 
noi de-bcuma vă lăsăm cu bine şi vă Îmbrăţişăm CII I//IIIIă 
că/dură, că 101 pare săfi venil primăvara acum, la ÎncepuI de 

.tăurar 2002. Să nil uitaţi Însă, dacă veţi mai gândi când şi 
când la scrisoarea noa51ră, că toale acesle realizări (ca şi 
mU/le altele, CII care /1/1-i pOlrivit parcă să ne lăudăm tol noi, 
drept care vă mai poftim pe la Pialra), slint rodul muncii lInui 
colectiv dinamic şi receptiv, cu mulle di.~ponibilităţi pentrll 
nOII şi schimbare, format din 52 de salariaţi, dintre care 42 
aparţin categoriei de-i zicem "personal de ~pecialitate" şi 
I//a; loţi sunt angajaţi după /990. Dar noi vă Îmbrăţişăm cu 
toţii, adică taman 52, că - zicem lot noi - pUieţi conta şi pe 
cele 5 colege, niţelllş plecate (pe câte lin an sau doi) În con
cedii pentru creşlerea copiilor lor - viilorii noşlri utilizatori! 

[ Meridian biblioteconomi~~~ 

BIBLIOTECA BUCUREŞTILOR 

Şi, dacă tol e să nil uităm pe careva, (-/poi e bine să 
ştiţi că noi avem şi ceva surori pe la Grilei, unde all/ focut o 
filială de carte românească Încă din 24 ianuarie 1992, adică 
la/llan de acum zece ani .. 5i a ajuns filiala asta de are cam 
18.600 de volume, alese "pe sprânceană" şi 1111 deşertate cu 
sacul (CU/ll am /Ilai văzut pe la alţii) , aşa că e cea /Ilai mare 
şi /Ilai bllnă din toate bibliotecile româneşli aflate În 
reşedin{ele de judeţe, pe care tocmai vor linii să le facă iarăşi 
raioane. Dar asta e altii poveste, aşa că o lăsăm pe altădată 
şi \1(1 Îmbrăţişăm Cll drag. .. 

P.s. Dacă vreţi sâ ne scrieţi, pojiim şi adresa noastră: 
Bd. Republicii, 15; 5600, Piatra-Neamţ * Tel.: 033/211524, 
210379. Fax: 033/210379 * Bineinţeles, avem şi e-mail: 
bib _gtk _ neamt@yahoo.col11 

EBLIDA 
Orizonturi, Programe, Iniţiative 

Uniunea Europcană şi politicile culturalc 
Cultura este o componentă fundamentală a societăţii 

cunoaşterii. Ea contribuie la Înţelegerea identităţi lor şi a 
ideilor şi, de aceea, constituie un factor important în dez
voltarea şi consolidarea integrării europene, mai ales din 
punctul de vedere al extinderii. În plus, cultura poate crea 
locuri de muncă şi bunăstare economică, adăugând astfel va
loare prin exploatarea şi legarea în reţea a diversităţii cultu
rale europene. 

Cultura a fost adusă în atenţia Comunităţii Europene 
prin articolul 128 al Tratatului Uniunii Europene. Articolul 
151 (Ia început, articolul 128) din Tratatul Consiliului 
Europei cere Comunităţii să încurajeze cooperarea şi schim
burile culturale În scopul promovării diversităţii culturilor 
dintre statele membre. Măsurile de stimulare a culturii, care 
nu exclud al11lOnizarea legilor şi reglementărilor statelor 
membre, sunt hotărâte În mod unanim de Consiliu, conform 
procedurii de codecizie, după consultarea Comitetului Regiu
nilor. De asemenea, recomandările pot fi adoptatc de Con
siliu acţionând În mod unanim la propunerca Comisiei. 

Din 1990, au fost adoptate diferite programe: "Kalei
doscope" pentru evenimentele culturale europene şi pentru 
creaţia altistică; "Ariane" pentru cărţi şi lectură; "Raphael" 
pentru conservarea şi dezvoltarea patrimoniului . În 1998, 
Comisia Europeană a propus înfiinţarea primului program
cadru al Comunităţii Europene pentru sprijinirea culturii 
(2000 - 2004). 

Programul "Cultura 2000" urmăreşte raţionalizarea şi 
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îmbunătăţirea eficienţei iniţiativelor de cooperare culturală 
printr-un singur instrument de finantare şi programare care 
înlocuieşte cele trei programe anterioare. Un număr mai mare 
de activităţi ale Comunităţii poate illclude îll prezent o 
dimcnsiune culturală sau poate innuenţa sectorul cultural, 
diversificând gama instrumentelor care pot fi aplicate: poli
tici structurale, educaţie şi instruire etc. Aspectele culturale 
trebuie să fie, de asemenea, luate in considerare, printre alte 
prevederi ale Tratatului, în domenii precum competitia, piata 
internă (bunurile culturale), politica comercială comună (sis
tcme fixe de preţ pentru cărti) şi politica socială (sprijin pen
tru mtişti, dezvoltarea unei industrii culturale europene). 

Baza pcnt .... acţiunca Comunităţii in 
domeniul cultural 

Comunitatea Europeană a primit un mandat cultural 
care a devcn it, în prezent, un factor-cheie În construcţia euro
peană. S-a creat şi o anumită polemică, anume dacă stimu
Icntele şi prevederile legislative sunt eficiente În faţa 

ameninţării dominaţiei culturale. 
În septembrie 200 1, Com iletul Parlamentar pentru 

Cultură a adoptal un raport despre cultura În Europa (A5-
0281/2001) al parlamentarului Ruffolo. Acest rapol1 cere să 
se accelereze cooperarea culturală, În scopul creării unei 
"zone culturale curopene". În 5 noiembrie 200 1, miniştrii 
Consiliului Culturii au avut o dezbatere despre cultură şi au 
adoptat două rezoluţii. 
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Rezoluţia privind rolul culturii În 
dezvoltarea Uniunii Europene 

În această rezoluţie, miniştrii invită statele membre şi 
Comisia să coopereze pentru a pennite Comisiei să actua
lizeze evaluarea implementării articolului 151 (4) al Tratatu
lui. Miniştrii consideră important "a Începe munca, mai ales 
pe baza acestei evaluări , de Îmbunătăţire a implementării 
articolului 151(2) şi (4) al Tratatului, şi invită viitoarele 
preşedi~ţii să elaboreze un program de lucru În acest scop". 

In timpul dezbaterii, preşedinţia Comisiei i-a Întrebat 
pe miniştri dacă "este impOltant a lucra la un proiect cultu
ral european Într-o formă concretă şi confonn principiului 
subsidiarităţii , care al' putea fi integrat În proiectele politice, 
economice şi monetare". Majoritatea statelor membre şi 

Comisia au Înţeles că un proiect cultural va necesita resurse 
suplimentare, În timp ce alţii au considerat "că problema al' 
trebui privită În lumina constatări lor aplicării articolului 151 
al Tratatului. 

Cultura şi societatea cunoaşterii 
În această rezoluţie se cere Comisiei şi statelor mem-

bre: 
• să utilizeze În mod optim programele şi să ia În con

siderare crearea de noi programe şi resurse, În special con
sultanţă În digitizarea conţinuturi lor culturale; să sprijine di
seminarea l11ultilingvă a cunoştinţelor; să promoveze instru
irea În domeniul tehnologiilor informaţionale şi utilizarea 
reţelelor existente sau a altor reţele pentru a facilita coope
rarea, schimbul de informaţii şi experienţele reuşite; 

• să dezvolte exploatarea conţinutului cultural digital; 
• să faciliteze accesul, prin operatori culturali, la 

diferite instrumente comunitare care sprijină digitizarea 
conţinuturi lor; 

• să Încurajeze "iniţiativele de calitate" În website-
urile culturale; . 

• să promoveze legarea În reţea a infol1l1aţiilor cultu
rale, pentru a permite tuturor cetăţenilor să acceseze conţi
nuturile cu Iturale europene prin m ij loace tehnologice 
avansate; 

• să Încurajeze instruirea În modul de utilizare a aces
tor tehnologii În cadrul centrelor culturale şi de instruire, 
pentru a permite accesul tuturor la diversitatea culturală. 

FOI·um 2001 despre cooperarea culturală 
În Europa 

Comisia Europeană a iniţiat un proces privind acţiu
nile Întreprinse de Comunitate În domeniul culturii, În sco
pul netezirii drumului pentru viitorul cooperării culturale În 
Europa. În 21 şi 22 noiembrie, Comisia a organizat un forum 
pe tema realizărilor culturale, de la aplicarea Tratatului de la 
Maastricht, şi a cercetat perspectivele cooperării culturale În 
Europa, de exemplu, creaţia şi acţiunile interdisciplinare, 
rolul structural al reţelelor şi industriile culturale. 

Dezvoltarea companiilol· competitive versus 
protejarea diversităţii culturale 

Uniunea Europeană urmăreşte să Îndeplinească două 
obiective contradictorii: Întărirea producţiei europene şi 

garantarea diversităţii culturale pentru definirea identităţii 

europene. Ambele obiective apar În textele legislative; 
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totuşi, se acordă prioritate mai curând competitivităţii inter
naţionale decât diversităţii culturale. 

Există, aşadar, un dezacord Între ambiţiile Uniunii 
Europene În domeniul culturii şi resursele alocate pentru 
Îndeplinirea lor. Astfel, al' trebui luate În considerare noi 
instrumente eticiente care să fie incluse la următoarea revizie 
a tratatelor. 

Conferinţă interguvernamentală 

Cultura este o temă serioasă pentru Uniunea Euro
peană. Există o cerere pentnr o politică europeană culturală 
~\lllbiţioasă dacă Europa vrea să se afirme din punct de 

. vedere politic. Cultura ar trebui discutată În cadrul unei dez
bateri serioase despre viitol1Jl Europei şi al' trebui luată În 
considerare la următoarele reforme ale tratatelor. Întârzierea 
În adoptarea programelor culturale este cauzată de sistemul 
de votare În mod unanim. Deşi această prevedere a Tratatu
lui urmăreşte ca toate statele membre intrunite În Consiliu să 
ajungă la un acord Înainte de adoptarea unei propuneri, ea 
Împiedică dezvoltarea sprijinului european pentru pro
gramele culturale. Mai mult de 80% din fondurile europene 
pentru proiectele culturale provin din f-ondurile Structurale 
şi nu din bugetul rezervat În mod special pentru cultură. 

Deficientele articolului 151 au devenit evidente În 
timpul procedurii de conciliere, alături de Consiliu, În pri
vinţa programului "Cultura 2000". Parlamentul a cerut iniţial 
250 milioane Euro pentru acest program, dar unul dintre 
statele membre n-a fost de acord să se depăşească cele 167 
milioane Euro propuse de Comisie. 

Parlamentul/C.omitetul de Conciliere au ajuns la o 
Înţelegcre asupra sumei de 167 milioane Euro pentru o 
perioadă de cinci ani; Consiliul a acceptat, totuşi, să se facă 
o evaluare a rezultatelor programului până la 31 decembrie 
2002, plus <> examinare a resurselor financiare disponibile. 

De aceea, Parlamentul a solicitat o schimbare privind 
majoritatea calificată care votează În Consiliu pentru 
re~oluţia desprc conţinutul Tratatului de la Nisa, adoptat În 
decembrie 2000. Parlamentul a cerut deja această schimbare 
În timpul negocierilor privind proiectul Tratatului de la Ams
terdam, dar fără succes. 

De când procedura de codecizie este considerată o 
completare la majoritatea calificată care votează, Comisia a 
fost de asemenea În favoarea extinderii procedurii, pentru ca 
actele legislative să fie adoptate de majoritatea calificată. 

Pragul pentru majoritalea calificată este fixat la 62 voturi din 
87 (71%). 

La conferinţa interguvernamentală din 2000 s-a pro
pus o schimbare pentru majoritatea calificată care voteaZă În 
Consiliu, În ceea ce priveşte cele trei prevederi, prin care 
codecizia este prevăzută În combinatie cu unanimitatea În 
Consiliu [articolele 18(2),47(2) şi 151 (5)]. Votul majorităţii 
calificate poate permite Comunităţii să actioneze alături de 
statele membre şi, astfel, să promoveze diversitatea cultu
r:aIă. Problema care se pune este dacă luarea deciziei prin 
votul majorităţii calificate va afecta principiul diversităţii, 

care este esenţa culturii. 

Dezbatere despre viitorul Europei 
Întrucât reformele instituţionale prevăzute de Tratatul 

de la Nisa par insuficiente pentru pregătirea Uniunii, Con
siliul Europei reunit la Nisa a hotărât, În decembrie 2000, să 
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lanseze o largă dezbatere despre viitorul Europei. Până În 
anul 2004 va avea loc o nouă revizuire a tratatelor În care să 
fie ·mplicate şi ţările candidate. 

Până la sfârşitul anului 2003 se vor face şi alte 
revizuiri. Opinia publică europeană are acum şansa de a par
ticipa şi de a fi implicată În discuţii. Multe declaraţii sau 
propuneri au fost deja înaintate la nivel european, de exem
plu, raportul Parlamentului despre Tratatul de la Nisa (toam
na 2001); Carta aibă a Comisiei despre guvernarea europeană 
(vara 200 1). 

Diferite ONG-uri şi reprezentanţi ai societăţii civile 
urmăresc să aibă o contribuţie la aceste discuţii şi să ajungă 
la concluzii practice În timpul celor trei ani. Un exemplu bun 
este iniţiativa EFAH despre ONG-urile culturale şi reforma 
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instituţională a Uniunii Europene (200 I - 2004), al căror 
scop este de a reuni agenţiile culturale şi organizaţiile socie
tăţii civile. Se doreşte elaborarea unui document care să 

scoată În evidenţă importanţa culturii În diferite domenii, 
având În vedere reforma instituţională a Uniunii Europene. 

Un forum public online este principalul "punct de 
întâlnire" pentru cei care doresc să palticipe la discuţii. 

(Din publicaţia EBLIDA "Information Europe", 
nr. 412002 , pp. 6 - 7) 

Traducere de Ortansa ENĂŞESCU 

Biblioteca Naţională "Regele Fahd" a Arabiei Saudite 

Construirea Bibliotecii Naţionale 
"Regele Fahd" 

Biblioteca este amplasată într-o zonă uşor accesibilă a 
districtului Olayya din Riyadh şi ocupă o suprafaţă tota lă de 
58 .000 m2. Suprafaţa construită este de 28.000 m2. Înălţarea 
acestui edificiu a început În anul 1985, confornl proiectului 
" Biblioteca Regele Fahd", sub supravegherea Înaltei 
Autorităţi pentru Dezvoltare din Riyadh. Construcţia a fost 
telminată în 1988, iar în ianuarie 1989 biblioteca s-a mutat 
din localul ei temporar, situat În districtul Malaz d in Riyadh, 
în actualul edific iu care este, în prezent, sediul permanent. Pe 
baza"une i concepţii arhitecturale moderne a fost edificată o 
construcţie impunătoare şi atractivă pe patru niveluri, în 

Miniatură dintr-un manuscris arab 

[II] 

29 

formă de hexagon, din care se desprind, în lateral, câte două 
perechi de aripi, pe două niveluri . 

Deasupra celor două perechi ale extinderi lor ce se 
întâlnesc în partea centrală a clădi r ii, se îna lţă o nouă struc
tură hexagonală, pe două niveluri , de dimensiuni mai reduse 
decât hexagonul de la bază, şi care susţine în partea sa supe
rioară, centrală, o splendidă cupolă aur i tă a cărei deschidere 
circulară străbate toate nivelurile clădirii . 

Hexagonul de la baza edificiului se compune din trei 
zone distincte. Zona centrală are o formă circu lară şi este 
mărginită de coloane În spatele cărora se află pasajul de tre
cere. Peretele exterior al acestui pasaj este cel care dă clădirii 
forma hexagonală. Acest pasaj are la fiecare nivel deschideri 
spre scări şi lifturi pentru accesul publicului. Coloanele ce 
înconjoară zona circulară centrală se Înalţă până la al patrulea 
nivel şi, în continuare, prin extremităţile lor superioare susţin 
cupola aurită. Etajele I şi 2 adăpostesc servicii le şi colecţiile 
bibliotecii. În zona centrală sunt amplasate şi intrarea princi
pală, lifturile, scările rulante, sala de primire, depozite şi 

spaţii pentru diverse alte servicii. 
Clădirea bibliotecii poate adăposti circa 1,5 milioane 

unităţi biblioteconomice. Sunt asigurate toate dotările 

moderne necesare activităţilor unei biblioteci naţionale În 
continuă dezvoltare. Activităţilor academice şi culturale le-a 
fost rezervat un spaţiu considerabil. O sa lă cu 366 de locuri 
şi dotată cu aparate de proiecţie se află la etaju l al treilea. La 
etajul al doilea se găsesc două săli destinate, una dezbaterilor, 
şi cealaltă, cursurilor de pregătire şi perfecţionare, cu capa
citatea de 70 şi , respectiv, 56 persoane. La primul etaj există 
două săli de clasă. Una dintre ele aparţine Departamentului 
Audio-Vizual şi este dotată cu calculatoare capabile de 
conexiuni multiple pentru a facilita utilizarea simultană de 
către un grup numeros. În ·cea de-a doua, cu o capacitate de 
25 de locuri , se desfăşoară cursuri de pregătire a personalului 
precum şi diverse alte cursuri. 
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Biblioteca dispune de un studio pentru transmisiuni de 
televiziune, Înzestrat cu aparatură de ultimă oră pentru pro
ducţie, montaj , Înregistrare, telecinema. Există toate dotările 
pe care le implică microfilmarea, camera obscură şi tehnica 
reproducerilor. Opt săli ale bibliotecii adăpostesc următoarele 
servicii ş i utilităţi: Cărţi Generale şi de Referinţă , Servicii de 
Referinţă şi de Lectură , Co lecţia Depozitului Legal, Centrul 
de Informare al Regatu lui, Documente ş i Arhive, Cărţi Rare 
şi Manuscrise, Periodice, Materiale Audio-Video, Departa
mentu l de Înregistrare ş i Sistemul Internaţional de Nu
merotare Standard, Departamentul Calculatoare, Atelier de 
Legătorie şi Restaurare, Unitate de Microfilmare, Unitate de · 
Fotocopiere, Departamentul de Dezvoltare şi Prelucrare a 
Co l ecţiilor, Departamentul Bibliografic, Departamentul 
Depozitului Legal, Stud io, Muzeu, Sală de Conferinţe, Servi
ciul de Editare, Serviciul Personal ş i Financiar, facilităţi pen
tru pregătirea personalului etc. 

Cămile. Miniatură arabă de AI. Hariri 

Structuri administrative 
Din punct de vedere administrativ, biblioteca se află 

sub jurisdicţia Secretariatului Consiliului de Miniştri, care Îş i 

exercită controlu l prin intermediul Consiliului de Adminis
traţie al bibliotecii. 

1. Consi liul de Administraţie 
Biblioteca este condusă de Consiliul de Administraţie 

care răspunde de administrarea acesteia conform prevederilor 
Cartei şi ale regulamentelor referitoare la bibliotecă . 

Consi liul de Administraţie este compus din preşedinte 
ş i cinci membri desemnaţi prin Decret Regal , pentru o 
perioadă de trei ani, şi al căror mandat poate fi reînnoit doar 
o dată. Reprezentantul bibliotecarilor este, din oficiu, mem
bru al Consi liu lui . Biroul preşedintelui şi Secretariatul Con
siliului de Adm inistraţie se află În incinta bibliotecii. 

Consiliul stabi l eşte bugetul bibliotecii ş i ia deciziile 
necesare, având şi iniţiative legislative În domeniu. În spri
jinul activităţii sale, Consiliul poate numi comitete perma
nente sau ad-hoc formate din propriii să i membri sau din per
soane din afara instituţiei. Întrunirile Consiliului au loc peri
odic şi sunt convocate de preşedinte, de adjunctul său ori de 
către majoritatea membrilor. Într-un an, au loc cel puţin patru 
Întruniri." 

II. Directorul General 
În funcţia de Director General este desemnată o per

soană care are profesia de bibliotecar. Directorul este, din ofi-

30 

Anal V. nr. 5 

ciu, membru În Consiliul de Administraţie şi este răspunzător 
de buna desfăşurare a activităţilor zilnice din bibliotecă, con
form prevederilor Cartei şi deciziilor Consiliului de Admi
nistraţie . 

Statutul Bibliotecii Naţionale "Regele Fahd" pre
cizează ierarhia stIucturilor administrative. 

A. Sub controlul direct al Directorului General se află 
următoarele ~epartamente : 

1. Biroul Directorului General 
2. Directorul General Adjunct 
3. Departamentul Planificare şi Dezvoltare 
4. Departamentul Relaţii Publice 
5. Departamentul de Audit Financiar 
6. Departamentul General Înregistrare - Evidenţă 
7. Departamentul General Financiar - Administrativ 
B. Directorul General Adjunct răspunde de urmă-

toarele departamente: 
1. Departamentul General Achiziţie - Organizare 
2. Departamentul Gen.eral al Serviciilor pentru Uti

lizatori 
3. Departamentul General al Serviciilor Auxiliare 

REALIzĂRI ALE BffiLIOTECII 
NAŢIONALE "REGELE FAHD" 

Dezvoltarea şi organizarea resurselor 
Departamentul de Dezvoltare a Colecţii lor, Departa

mentul Bibliografic, Departamentul de Indexare, Departa
mentul de Prelucrare şi Depaltamentu l de Standarde Tehnice 
conclucrează sub supravegherea Departamentului General de 
Achiziţii şi Organizare, În scopul dezvoltări i şi organizării 

resurselor. 
Departamentul de Dezvo ltare a Colecţii lor -răspunde 

de selecţia şi achiziţia tuturor materialelor. EI este organizat 
În diverse secţii care, la rândul lor, conţin subdiviziuni În 
funcţie de limbă şi de tipul de material. 

Există următoarele secţii: 

1. Secţia Ac~iziţie 
(Monografi i) 
a. Arabe 
b. Non-Arabe 
2. Secţia Periodice 
a. Arabe 
b. Non-Arabe 
3. Secţia Donaţii şi Schimburi 
a. Arabe 
b. Non-Arabe 
Activitatea acestor secţii este coordonată de directorul 

Departamentului de Dezvoltare a Colecţii lor sub directa 
supraveghere a Directorului general adjunct. Materialele sunt 
selectate de către personalul acestui departament, dar se ţine 
seama şi de recomandările făcute de cercetători ştiinţifici sau 
de alţi utilizatori. Achiziţia se face prin cumpărare, donaţii şi 
prin schimb interbibliotecar. Pentru achiziţionarea de mate
riale din diverse părţi ale lumii se recurge la serviciile unor 
agenţi locali şi străini. 

Dezvoltarea colecţiilor 
Biblioteca Naţională "Regele Fahd" şi-a mobilizat 

toate resursele pentru a realiza obiectivul esenţial de dez-
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voltare a unei colecţii naţionale distincte, pentru referinţă şi 
cercetare. Bogăţia resurselor acumulate într-un interval de 
timp, relativ scurt, constituie, probabil, cea mai importantă 
realizare a bibliotecii . Numărul total de piese colectate până 
la finele anului 1997 era de 665.617 unităţi biblioteconomice. 

Înălţarea Profetului. Miniatură persană, secolul XVI 

Tabelul următor (tipul de material/cantitatea) arată 

varietatea acestor resurse: Monografii: 316.004; Periodice: 
5.262; Teze: 7.515; Documente: 110.647; Broşuri: 14.614; 
Cărţi rare: 10.924; Manuscrise: 3.708; Hărţi şi Atlase: 3.268; 
Microfilme: 20.386; Microfişe : 20.084; Schiţe şi Planuri: 
1.088; Fotografii: 12.146; Albume: 7; Diapozitive: 3.168; 
Timbre: 88.824; Registre: 426/540; CO-ROM-uri: 2.498; 
Discuri: 308; Benzi video: 4.237; Casete: 16.462; Monede: 
23.352; Instrumente: 9; Glob: 1; Pietre funerare: 18; Picturi: 
121; Total: 665.617. 

Carta bibliotecii statuează principiile călăuzitoare ce 
constituie baza politicii de achiziţii a cărei prioritate este 
aceea de a furniza materiale necesare studiului şi cercetării 

privind Regatul Arabiei Saudite, Peninsula Arabă, Zona Gol-
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fului, Orientul Mijlociu, Islamul şi ţările islamice. Mate
rialele referitoare la alte subiecte şi la civilizaţia umană, în 
general , sunt achiziţionate selectiv, dar fără să existe 
restricţii. Din surse diverse au fost achiziţionate materiale 
Într-o bogată varietate de formate. Sursele pot fi atât comer
ciale cât şi private, locale dar şi străine. Achiziţia se face prin 
cumpărare, donaţii şi schimburi. Comenzi ferme sunt făcute 
unor agenţi specializaţi În publicarea de studii despre Arabia 
Saudită, Peninsula Arabă şi despre Islam. Nu trebuie să existe 
reticenţe În a menţiona implicarea personală şi eforturile sin
cere ale celor care s-au aflat În spatele dezvoltării resurselor 
bibliotecii Într-un interval de timp atât de scurt. 

Principiile liberale incluse În Caltă şi măsurile finan
ciare generoase ale guvernului au contribuit mult la achi
ziţionarea unei cqlecţii valoroase prin varietate, calitate şi 

cantitate. Cei mai importanţi factori care i-au Încurajat pe 
cetăţenii 'saudiţi să renunţe la posesiunile ce constituiau valori 
de patrimoniu au fost, totuşi , entuziasmul personal şi efor
turile dinamice ale Alteţei Sale Regale, Prinţul Salman Bin 
Abdul Aziz, Guvernator al Regiunii Riyadh, care patronează 
Biblioteca Naţională "Regele Fahd". Prin intelmediul 
bunelor sale oficii, biblioteca a achiziţionat colecţii vaste de 
surse de importanţă primordială ale istoriei locale, care altfel, 
ar fi fost greu de obţinut. 

Prezentăm , În continuare, o descriere sumară a celor 
mai impOltante resurse achiziţionate de bibliotecă : 

1. Colecţii particulare 
Achiziţionarea de colecţii particulare a constituit o 

modalitate impOltantă de a obţine cărţi care nu se găsesc pe 
piaţă. Resursele bibliotecii s-au îmbogăţit În mod cert cu pu
blicaţii rare şi cu lucrări ce nu s-au mai reeditat. Multe perso
nalităţi din domeniul literar au donat bibliotecii scrisori şi 

documente personale. Anul 1991 a fost deosebit de important 
deoarece atunci au fost achiziţionate multe şi importante 
colecţii private. ,Cea mai importantă donaţie a venit din paltea 
Alteţei Sale Regale, Prinţul Salman Bin Abdul-Aziz, Guver
nator al Regiunii Riyadh. Alteţa Sa Regal ă a dăruit cu multă 
bunăvoinţă o mare parte din biblioteca sa personală În care se 
aflau multe cărţi rare. Această donaţie, care a reprezentat cea 
mai impOltantă contribuţie, a constituit un exemplu de urmat 
care, fără, Îndoială, a netezit calea pentru achiziţionarea mul
tor colecţii particulare. 

Alte câteva biblioteci particulare achiziţionate includ 
colecţia particulară a Doctorului Awad Muhammad, un bine
cunoscut geograf şi scriitor egiptean . Achiziţia s-a făcut În 
1987, iar În 1991 biblioteca a primit colecţia personală a lui 
Allama Abdul Salam Muhammad Haroon. În 1992 s-a primit 
colecţia apal1inând fostului Şeic Muhammad Bin Abdul Aziz 
AI-Manie ' a. Şeicul AI-Manie ' a este un binecunoscut om de 
ştiinţă care a contribuit la dyzvoltarea învăţământului În 
Regat şi În Qatar. Colecţia sa cuprinde 5.481 de volume şi 
include unele manuscrise şi documente importante. 

Colecţia aparţinând faimosului arabist, Or. Bayly 
Winder, a fost achiziţionată din SUA în 1992. Această 
colecţie este compusă din 2.200 de cărţi şi broşuri rare, În 
limbile arabă şi engleză, despre Peninsula Arabă şi Orientul 
Mijlociu. În anul 1994 s-a achiziţionat biblioteca palticulară 
a lui Jamil Abu Sulaiman din Makkah AI-Mukarramah. 
Această colecţie este alcătuită dintr-un mare număr de cărţi 
precum şi din 1.090 de manuscrise, corespondenţă privată, 
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jurnale vechi şi Înregistrări video cu imagini ale oraşelor sau
dite. 

În anul 1996 biblioteca a reuşit să achiziţioneze mai 
multe colecţii particulare. Dintre acestea, enumerăm cele 
4.450 volume donate de Muhammad Husain Zaidan; 2.000 
volume primite de la Saad bin Nasir bin Abdullah bin 
Khamees; 7.000 de volume au fost dăruite de Excelenţa Sa, 
Dr. Yusaf AI-Saloom, iar 10.000 timbre poştale au fost pri
mi te de la Ahmad Mustafa Fahmi AI-Khuoli . 

Dara AI-Malik Abdulaziz a oferit 2.000 de teze uni
versitare. Muhammad AI-Ajian şi-a dăruit propria bibliotecă 
de 2.000 volume; 7.750 volume au fost donate de Abdullah 
bin Khamees iar de la Muhammad AI-Shagha s-au. primit 
9.000 volume. Toate aceste colecţii ne-au adus câteva din 
cele mai rare şi mai greu de găsit publicaţii. 

II. Cărţi rare 
Multe căni rare au intrat În posesia noastră odată cu 

aceste colecţii. Dar, astfel de cărţi sunt achiziţionate şi de la 
negustorii de cărţi rare. S-au depus eforturi pentru strângerea 
de materiale pe diverse subiecte şi, În acest scop, s-au lansat 
comenzi ferme la edituri specializate şi la reputaţi furnizori 
pentru a se colecta tot ceea ce s-a publicat În legătură cu 
acele subiecte. Se extind colecţiile speciale vizând Peninsula 
Arabă, efecte/titluri, comunicări ştiinţifice, filigrane, cărţi şi 
inscripţi i. 

În anul 1992, biblioteca a avut şansa de a achiziţiona 
opt incunabule, toate realizate În secolul al XVI-lea, la 
Roma, de către familia Medici. Colecţia de incunabule 
include un' exemplar al unei cărţi despre gramatica arabă, 
intitulată Kilah AI-Ajromia.fi Nahu, apărută În 1592 şi al 
cărei autor este Ibn Dawood, zis "Ajrom"; un exemplar al 
primei Biblii În limba arabă , din anul 1591, care conţine şi 
câteva ilustraţii gravate În lemn şi un exemplar al creaţiei lui 
Ibn Sina, AI-Qanoun, din anul 1593. Biblioteca mai deţine un 
număr de incunabule saudite' precum şi din alte câteva ţări. 
Colecţiile particulare au cuprins şi multe exemplare cu auto
grafe şi prime ediţii, din care unele plll1au Însemnările 

învăţaţi lor În posesia cărora fuseseră, cândva, aceste cărţi. 
În 1992 au fost cumpărate din Turcia cinci cărţi publi

cate Între anii 1728 - 1745. Acestea au fost tipărite la Instan
bul, În tipografia lui Ibrahim Muttafarika. Acesta a fost pio
nierul tipărituri lor În limba arabă din Turcia - de unde s-au 
răspândit În toată lumea arabă. Cărţile lui Muttafarika sunt 
considerate incunabule. Tot În anul 1992 a fost achiziţionat 
un set de 75 de anuare din diferite provincii ale Imperiului 
Otoman. Acestea sunt anuarele oficiale ale Curţii. turce, 
cunoscute sub denumirea populară SalnalIIe Usmuni. 

III. Mao uscrise 
A fost iniţiat un program ambiţios de colectare a ma

nuscriselor arabe originale sau a fotocopiilor acestora. Suc
cesul programului a fost cu totul deosebit, obţinându-se 

câteva manuscrise rare, de impor1anţă istorică şi valoare este
tică , În special În cazul celor scrise pe teritoriul Peninsulei 

32 

Anul V. nr. 5 

Arabe sau care sunt reprezentative pentru regat. 
În 1992 a fost prezentată bibliotecii o colecţie de 

manuscrise având o semnificaţie locală specială . Este vorba 
despre Colecţia Ibn Touq ce cuprinde manuscrise şi 

documente apaqinând familiei AI-Touq şi care a fost donată 
de către Şeicul Ibrahim Bin Abdul Aziz AI-Touq, preşedinte 
al Consiliului Guvernatorilor de la Camera de Comerţ şi 

Industrie din Riyadh. 
Colecţii de manuscrise de interes local au fost donate 

şi de ing. Mohammad Bin Ali AI-Sheikh, vice-primar al 
Riyadh-ului , precum şi de dr. Abdullah Bin Nasser AI
Wohaibi, fost membru al Comitetului Consultativ al acestei 
biblioteci şi, În prezent, consultant al bibliotecii. 

O donaţie consistentă de microfilme ale unor manu
scrise arabe a fost făcută În 1994 de Alteta Sa Regală, Prinţul 
Faisal Bin Fahd. Acest act a fost rezultatul unui acord sem
nat la Riyadh, În anul 1992, Între Alteţa Sa Regală Prinţul 
Faisal Bin Fahd şi reprezentanţii Universităţii Princeton, În 
vederea conservării manuscriselor şi cărţilor arabe existente 
În biblioteca Universităţii Princeton. În acord s-a stipulat ca 
o copie a fiecărei cărţi sau manuscris să fie oferită În dar 
Bibliotecii Naţionale "Regele Fahd". În conformitate cu 
acest acord s-au primit microfilmele a circa 25.000 manu
scrise şi cărţi ce constituie una din cele mai valoroase colecţii 
de cărţi şi manuscrise arabe aflate in bibliotecile americane. 

Printre manuscrisele de la Princeton se află şi acele 
colecţii care au o legătură profundă cu regatul. Este vorba, În 
special, de colecţia lui Amin Bin I-Iasan AI-I-Ialwani AI
Madani carc, În perioada În care a trăit la AI-Madinah AI
Munawwarah, a adunat un număr mare de manuscrise rare pe 
care, ulterior, le-a vândut În Europa. O parte a colecţiei sale 
a ajuns, În cele din urmă, la biblioteca Universităţii Prince-
ton. 

În anul 1995 s-a prim it o colecţie foarte valoroasă 
compusă din 792 manuscrise. Aceste manuscrise fac referire 
la istoricul şi tradiţia familiei regale saudite şi sunt cele mai 
importante manuscrise cu caracter istoric ce acoperă peri
oada cuprinsă Între secolele XI - XIX A. D. Această colecţie 
a fost transferată de la "Biblioteca Saudită" din Riyadh ca 
urmare a eforturilor personale depuse de Alteta Sa Regală 
Printul Salman Bin Abdul Aziz, Guvernator al Riyadh-ului şi 
patron al Bibliotecii Naţionale "Regele Fahd". 

Biblioteca personală a lui Abu Jamil Sulaiman, achi
ziţionată În 1994, constă din 1.090 manuscrise referitoare la 
jurisprudenţa islam ică. 

(Din Ghidui Biblioteca Na(ională "Regele Fahd", 
Riyadh, 1999) 

Traducere de Aura CONSTANDACHE 
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Biblioteca, centru de educatie si informare , , 

pentru deficienţii de vedere 

t\1 

I
nfiinţarea În anul 2001, de către Biblioteca Municipală 
"Mihail Sadoveanu" din Bucureşti, a unei filiale având ca 
public-ţintă deficienţii de vedere a reprezentat reacţia de 

normalitate pe care trebuie să o aibă societatea civilă, opinia 
publică În general, faţă de dezideratele spirituale ale acestei 
categprii umane. 

În acest caz, cOlllunitate este un termen ce defineşte o 
colectivitate cu mai multe trăsături comune: stilul de viaţă, o 
anumită structură specifică a relaţiilor interpersonale, sociale 
şi educaţionale. 

A lbelt Schweitzer spunea că nu trăieşti sil/gur pe 
IUllle, mai sunt şi semenii tlii. În virtutea acestui motto 
societatea, atât pe plan european, cât şi, iată, În România, tre
buie să ţină seama de realităţile existente, precum şi de cele 
ce se prefigurează. Este necesar să se renunţe la ideea edu
caţiei ca un mijloc de a-i adapta pe oameni la societate aşa 
cum este ea. Dimpotrivă, educaţia trebuie concepută pentru 
a-i ajuta pe semenii noştri să pmticipe 'efectiv la evolulia 
vieţii de zi cu zi. 

O persoană atinsă de ceci tate, În afara educaliei nu 
poate avea prea mari realizări pe plan existenţial. De aceea, 
rolul bibliotecii destinate deficienţilor de vedere este de a 
genera, culege, transmite, elabora şi răspândi informaţie În 
folosul acestora, astfel Încât să-şi poată desfăşura cât mai 
bine activitatea. 

Accesul liber al oricărei persoane la cultură şi edu
caţie este politica inteligentă pe care biblioteca trebuie să 
şi-o asume. De aceea, priorităţile sunt: 

• Orientarea de perspectivă 
Pentru oricine in general, dar pentru persoanele cu 

deficit vizual În special este de o importanţă vitală obţinerea 
unui loc de lI/uncă. Pentru a le veni În Întâmpinare, biblio
teca oferă materiale (manuale, bibliografii, lucrări de specia
litate În variantă audio), necesare instruirii atât În perioada 
şcolară, cât şi după absolvire. 

Deoarece mulţi dintre utilizatorii noştri lucrează În 
domeniul masajului, am imprimat, la cererea lor, titluri din 
această sferă de interes, orientându-ne spre metodele medi
cinei alternative care este acum din ce În ce mai solicitată .. ~ 

(reflexologie, tehnica masajului În Orient, presopunctură). 

De asemenea, prin echipamentele dotate cu tehnică specifică 
se dă posibilitatea unei recalificări sau Îmbunătăţiri a ca
lităţilor profesionale (de ex. punerea la disp'oziţia celor 
interesaţi a computerelor dotate cu voce sintetică, sistem de 
citire şi mărire a ecranului, lupă electronică etc.). S-a finalizat 
În cadrul studioului propriu de Înregistrări imprimarea audio 
a celei mai noi ediţii a lucrării Grall/atica practică a lilllbii 
române de Ştefan ia Popescu, solicitată de către profesorii de 
specialitate din şcolile pentru deficienli de vedere, atât din 
Bucureşti, cât şi din ţară. 
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• Semnificatia individuală şi socială 
Într-o lume a Însingurării ca cea de astăzi, in care 

valoarea umană este de atâtea ori privită mai ales prin prisma 
banului, faptul că există o institutie care oferă gratuit servicii 
culturale şi organizează programe educalionale special pentru 
ei, Îi face pe nevăzători sau slab văzători să depăşească acel 
complex de până acum, de "eşuaţi Într-o lume a nepăsării". 

• Sporirea eficienţei În ceea ce priveşte de
prinderea necesară comunicării şi orientarea către lumea 
din arară 

Aici trebuie urmările două directii: relaţionarea cu per
soane care se confruntă cu aceleaşi probleme şi aşa numita 
ieşire din ghetou - comunicarea cu oameni fără ddicienţă . 

În acest sens s-au organizat intâlniri amicale - moment 
În care biblioteca s-a transformat Într-un spaţiu unde s-au 
reunit persoane cunoscute, foşti colegi de şcoală, de serviciu 
- precum şi dezbateri profesionale. Un oaspete de onoare al 
nostru a fost doctorul Şerban Bubcnek, şeful secţiei de car
diologie a Spitalului rundeni, car , in puţinul timp liber pe 
care îl are la dispoziţie, a ţinut să ne viziteze şi să discute cu 
cei prezenţi despre situaţia celor cu defic it vizual, mai ales a 
celor care lucrează În instituţii spitaliceşti. De asemenea, bi
blioteca a găzduit o seară de poezie şi discuţii despre alta dra
matică. Am invitat-o pe actriţa Jeanine Stavarache, o bună şi 
fidelă prietenă, care a Împărtăşit celor prezenţi din experienţa 
sa teatrală , atât din România c<Ît şi de pe alte meleaguri , În 
final recitând cu talent şi sensibilitate din opera lirică a 
Magdei Isanos. 

• Orientarea spre egalizarca şanselor şi spre o edu
cat ie eliberatoare, prin manifestarea spiritului indepen
dent 

Este foarte importantă relaţia intre memorie, cuvânt şi 
accesul la sistemele specifice de lectură (audio, braille), 
informaţie şi cultură. În cazul nevăzătorilor este nevoie de 
sprijin prin toate mijloaccle, astfel incât aceştia să reuşească 
să atingă un standard firesc de egalitat~ cu ceilalţi membri ai 
societăţii. Respectând acest principiu al şanselor egale, cei 
care lucrează in bibliotecă este necesar să urmărească dez
voltarea cât mai judicioasă a colecţiei (carte audio, braille, În 
format electronic etc.), astfel Încât să acopere majoritatea 
domeniilor solicitatc. 

Ex istă o colaborare strânsil cu instituţia naţională care 
se ocupă de interesele nevăzători lor, il13tituţie unde se află un 
studiou de cmte vorbită , profilat in special pe beletristică. 
Analizându-se problema, s-a ajuns la concluzia că trebuie să 
se acopere carenlele În domeniile ştiinţifice ş i de specialitate. 
Din acest motiv, structurarea tematică a imprimărilor audio 
din bibliotecă are un caracter preponderent ştiinţific (psiholo
gie, filosofie, pedagogie, teologie, informatică, lingvistică 
etc.), dar s-au ales şi titluri din litera tura experimentală , de 
avangardă, contemporană sau cu valoare istoriografică. Tot În 



BIBLIOTECfI B(JC(J~EŞTILO~ 

virtutea cooperării de care am vorbit, prin sistemul de filiale 
pe care această organizaţie ÎI are, sunt difuzate deja multe 
lucrări Înregistrate În biblioteca din Bucureşti şi celor 18 
fonoteci din ţară ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România 
(A.N.R.). Dorind să fim În permanenţă conectaţi la actuali
tatea culturală, am imprimat volumul de Publicistică şi cores
pondenţă al lui I.L. Caragiale. Unul din titlurile pe care le-am 
mai oferit a fost Marea Neagră - o călătorie printre culturi 
de Neal Ascherson, carte considerată atât de interesantă, Încât 
constituie bibliografia de anul acesta a concursului naţional 
"Pe meridianele lumii", organizat de A.N.R. 

Educaţia se poate Înfăţişa ca acţiune formativă prin 
alţii ş i prin tine Însuţi (autoeducaţie) . In acţiunile noastre 
urmărim stimularea, in special a tinerilor, să studieze singuri, 
să devină cât mai independenţi . Pe acest principiu am organi
zat anul trecut cursuri de Învăţare a limbilor străine (engleză, 
fTanceză, italiană şi spaniolă) - anul acesta continuându-Ie pe 
cele de l imbă engleză - punând la dispoziţie materiale audio 
pe care le pot studia acasă, precum ş i Îndrumare În utilizarea 
computerului cu voce sintetică. Am oferit În acest ultim caz 
lucrarea Windows '95 - explicat pentru taste, transpusă În 
formate alternative (audio, electronic şi În variantă vizuală -
tipărită cu caractere mărite) şi informaţii tehnice privind 
echipamentele existente În bibliotecă. 

Ex-Libris. Felix Hollenberg 
Katalog zur Ausstellung in der Stadtbticherei 

Stuttgart Wiehelmspalais. 
25 Januar bis 23 Februar 1991 
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Iniţiativele şi preocupările noastre şi-au găsit materia
lizarea şi prin colaborarea cu alte instituţii, care ne-au oferit 
cu generozitate sprijin logistic (o imprimantă, un sistem de 
alarmă pentru securi zarea sediului, dicţionare În sistem 
braille, draperii , casete ş . a . ). Cu acest prilej doresc să 

mulţumesc pentru sponsorizări Consiliului Britanic din 
România, Asociaţiei Nevăzătorilor, Fundaţiei Altmediacom 
şi Firmei Context. Tot aici trebuie să menţionez că, În urma 
unei Întâlniri cu câţiva directori de biblioteci judeţene (Ia care 
am participat alături de Radu Ruba - colaboratorul nostru şi 
prim-vicepreşedinte al A.N.R.), am pus bazele unui partene
riat cu Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" din Cluj. 
Conducerea acestei instituţii, prin persoana directorului său, 
domnul Traian Brad, a hofărât înfiinţarea unei secţiuni desti
nate celor cu probleme vizuale, cu atât mai mult cu cât în 
acest impOltant oraş transilvan există un prestigios liceu pen
tru deficienţi de vedere. Conducerea şcolii a propus bibliote
cii o listă de titluri înregistrate la Bucureş ti. Astfel , s-au pre
luat unele lucrări imprimate la biblioteca noastră care, prin 
intermediul Asociaţiei Nevăzătorilor - filiala Cluj , au ajuns 
cu bine la destinaţie. Un parteneriat care funcţionează şi 

promite să se permanentizeze. 

Vitrine interactive 

Good news, 110 news! - aşa susţin mulţi gaze
tari. Sper ca totuşi acest articol sii aibă cititori, pentru 
că e de bine! 

La Târgui de Carte "Gaudeamus", amfost ală
turi de alte colege bibliotecare, mânate pe de o parte 
de curiozitate şi pe de altă parte de ideea colaborării 
cu cei care iubesc mai presus de toate cartea. 

Acest pas s-a dovedit a fi de bun augur, 
devenind punctul de plecare al proiectului "Vitrine 
interactive", ce afost lansat de Biblioteca Municipală 

"Mihail Sadoveanu". 
Proiectul vizează colaborarea edituri - biblio

teci, În care editurile dăruiesc diverse materiale (afişe, 
cărţi, pliante, cataloage), iar bibliotecile oferă ge
neroase spaţii În vitrinele lor. 

Au răspuns provocării noastre editurile Alaska, 
Niculescu şi Humanitas Educaţional În Bibliotecile 
"Cezar Petrescu", "George Bacovia" şi, respectiv, 

"B.P. Hasdeu". 
În speranţa că această iniţiativă va avea ecou şi 

În rândul altor edituri, închei mulţumind dlui. direc
tor Claudiu Istrate, preşedintele Asociaţiei Editurilor 
cu Profil Pedagogic, cel care a făcut posibilii 

demararea acestui proiect. 

Emilia ARSICI 
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Târauri de Carte 2002 

Târgui Internaţional de Carte pentru copii 
de la Bologna 

,,~ 

I
n perioada 10 - 13 aprilie 2002 s-a desfăşurat, În Complexul 
expo:?itional din Bologna, Târgui International de Carte pentru 
CopiiI Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna. 

Au pmtieipat expozanti din circa 70 dc tări. 
Standul României, organizat de Ministerul Culturii şi Cul

telor. s-a aflat alături de standurile Austriei, Belgiei, Bulgariei, 
Croatiei. Danemarcei, Egiptului, Estoniei, Finlandei , Frantei, Ger
maniei, Ungariei etc. Au fost expuse cărti cu continut variat, pentru 
copii de toate vârstc\e: carte ilustrată pentru copii preşcolari, cărli de 
colorat, basme, poezie, lectură şcolară, operele clasicilor români, 
enciclopedii şi dictionare şcolare etc. Cărtile expuse apartin unor 
mari grupuri editoriale din România: Nemira Publishing Group, 
Grupul Ed itorial RAO. Editurile AII, Corint. Aramis, Ion Creangă 
etc. De asemenea, au fost expuse şi ofcrite vizitatorilor târgului: pli
ante, afişe, cataloage de editură. calendare. Editori, ilustratori, pro
ducători de carte din altc tări, cât şi publicul În gencral s-au arătat 
interesaţi de publicaţiile expuse, de productia de carte din tara noas
tră. 

Organizatorii ital ieni au pus la dispozitia publicului un "Ser
vices Centre", precum şi un pavilion "New Media Arcade". in 
cadrul Târgului de CllIte pentru Copii - Bologna 2002, un deosebit 
interes l-a prezentat Secliunea New Media: 

2002 Bologna New Media Prizc: 
Prin a şasea editie a Concursului Bologna New Media Pril.e, 

TârguI de Carte de la Bologna, În colaborare cu Children's Sollware 
Review. a continuat eforturile de Încurajare a productiei de sollware 
pentr", c9pii. Au participat 982 de titluri. din 13 tări, membrii juriu-

lui provenind din zone geografice diferite. Oîştigătorii au fost a lc~i 

pc baza valorii educative a produsului, a noutăţii sale. precum şi pe 
criteriul uşurintei În lolosirca acestuia. 

Children's eBook Award: 
fundatia " International Ebook I\ward". în colaborare cu 

T<îrgul de Cartc pcntru Copii Bologna 2002. au instituit Premiul 
"Bologna Children's cBook". cu scopul dc il premia productii de 
calitate din sfcra publicatiilor electronice. 

Ed itia inaugurală a Concursului "Bologna Chi ldren's 
eBook" a tost supervizată de Fundatia "International Ebook Award" 
şi de juriul Concursulu i "Bologna Ncw Media I'rizc'·. 

New Media Arcade: 
Pavilionul New Media Arcade a reunit : 
• zona de vizionare a operelor multi-media premiate În 

cadrul concursului "New Media Prize"; 
• zona specială pcntru expozitii unde produd\tvrii multi

media au prezentat ultimele lor productii vizitatori lor tlirgului: 
• camera de intftlnire "Demo Meeting Room'·. echipată cu 

ecrane mari, video proiectoare şi computere conectate la Internet. 
pentru evenimente speciale. 

Reunind editori, tipograli. iluslratori. producători dc clllte 
din Întreaga lume. Târgui de la Bologna a marcat o etapa importantă 
În incurajarea productiei de carte pentru copii , a sch imbului de 
experien tfl Între specia li şti din arii geografiec diferite. precum şi În 
crc<lrea relatiilor cu lturale dintre st<ltc. 

Angela OPREA 

Târgui de Carte de la Leipzig 

I
A

\ n perioada 21 - 24 marlic 2002 am purlieipat, in calitate de bi
bliotecar, la amenajarea standului de carte româneascfl de la Târ
guI International de Carte de la Leipzig. Acesltârg arc o traditie 

asociată mereu cu ideea de nou. Aici se oferă posibilitalea infor
mării asupra noilor aparitii editoriale, atât pentru cei care activează 
in domeniul cărtii. cât şi pentru cei pasionati de lectură . Suporturile 
sunt diverse: de la cUltea cu care suntem obişnuiti de secole. Ia 
cartea audio şi cea pe suport electronic. 

Deşi mult mai mic declÎt TârguI de Carle de la Frankrurt, 
Leipzigul arc ceva aparte: "Este un spaliu de expunere, punct de 
întâlnire, loc de schimb de idei şi inFormalii, un oraş al comer(ului 
cu crlrti şi al festivaluri lor literare" - apreciazrt Reinhold Neven 
Dumont, directorul editurii "Kiepenheuer und Witsch". 

Totul a inceput in secolul al XII-lea. Independent unul de 
celălalt. cele două oraşe (Leipzig şi Frankrurt) s-au dezvoltat ca 
oraşe ale târgurilor de cal1e. in secolul al XVI-lea, Frankfurt a 
devenit centrul european al comertului cu eăr(i, insă, din cauza 
"Războiului de 30 de ani", Îşi pierde pozitia, iar Leipzigul cuno<lşte 
o perioadă de innorire. Aici s-au oferit primele căr\i in limba ger
mană. aici s-a tondat "Bursa Librarilor Germani", iar t[lrgul de măr
furi s-a transformat într-o expozitie. 

Începând cu anul 1991, după o pcrioadă de cvasianonimat 

35 

socialist, TârguI Îşi rccapflm importanla de odinioaril şi eSle tot mai 
asallat dc vizitatori şi specia lişti in domeniu. Dacă anul treeut 
numflrul vizitatorilor a fost de circa 65.000. anul acesta a depăşit 
cifra de 77.000. Merilul apartine şi organil.atorului principal .. Die 
Leipziger Messe GmlJlr. care se rcmarcă prin seriozitate şi inall 
profesional iSIll. 

România a rost prezentfl la Leipzig cu un stand modular. 
conccput de Mircea Dumitrescu şi Mihni Oroveanu. Au (ost expuse 
peste 270 de titluri. npartinând a ICi cdituri şi s-a lansat volumull.L. 
Caraginle, ;/usgewallle lVerke . O m<lnifestare deosebită a lost cerc
monia de deccrnare a Prcmiului Literar German, o masivă statuctă 

realizată de renumitul romancicr GUnter Grass. Anul acesta trofcul 
i-a revenit scriitoarei Christa Wolf, pentru intreaga operă literaril şi 
pentru ullimul ci romnn Lcibltaflig / 7i·lIpeşte . in program şi in ca
ietul Salonului au figurat şi 57 de autori originari din România, exi
lati, strfimutnti in Germania sau dimpotrivă. continuând sfi trăiască 
in tară. prccum Richard Wagner. Werncr Sollner. Mircea Gtrtărcscu. 
Mircca Dinescu. Pc lângn cartea pe suport papetar, dc un rcal interes 
s-au bucurat citrtile pc suport :ludio. pc discuri compacte ~i benziI\! 
desenate duprt stilu l nipon de îmbinare a imaginii grafice cu textul. 

Elena POPESCU 
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Catalog 

Ion IANOŞI, Prejudecăţi şi judecăţi 
Editura Hasefer, Bucureşti, 2002, 462 p. 

Studiile acestui volum datează din 2000 - 2001. Majoritar aufost Însă elaborate în anii nouăzeci, 

sub forma unor variante prime, mai restrânse, publicate în reviste, volume colective sau ca prefeţe. Din 
prelucrarea lor amplificată a rezultat forma lor actuală, de fiecare dată alta decât Înainte, practic ine
dită. Nici un text component n-a mai figurat În anterioarele mele cărţi de autor. 

De ce Prejudecăţi şi judeciiţi? Din acelaşi motiv pentru care am intitulat un ciclu de însemnări 
Idei inoportune (Editura Cartea Românească, 1995). Dacă însă acolo prevalau meditaţiile succinte, mai 
multe la număr, cu un asumat grad de subiectivitate, admisă în publicistica de idei - aici am preconizat o 
eseistică ştiinţifică, axată pe cultură şi, mai cu seamă, pe literatură, dar intersectată cu istoria ş i cu poli
tica ... 

Valeriu RÂPEANU, Nicolae Iorga - Nae Ionescu - Mircea Eliade. Polemici. Controverse. 
Elogii 

Ediţia a II-a, Editura Lider, Bucureşti, f. a. , 329 p. 

Aici se incheie, foră ca să se sfirşească, cea dintii Încercare de a Înfăţişa şi de a descifra o ecuaţie 
la prima vedere insolită. Dar care semnificăfrămintările, căutările, infruntările ş i, - nu o dată, chiar seis
mele vieţii publice şi culturale româneşti din perioada interbelică. Termenii acestei ecuaţii reprezintă suc
cesiunea a trei generaţii: cea afirmată În ultimul deceniu al veacului trecut - Nicolae Iorga -, cea de la 
inceputul secolului nostru - Nae Ionescu -, cea intrată in viltoarea istoriei după primul război mondial

Mircea Eliade ... 

Mircea CONSTANTINESCU, Vedeta. Eseu În psihosociologia multimedia 
Editura Cartea Românească, Bucureşti , 200 1, 256· p . 

... doresc, şi prin această lucrare, să inţeleagă, cei obtuzi şi cei metropolitani, că limba şi gândi
rea române nu sunt suspendate regional, ci pot fi utilizate cu folos ca paradigme ale unui viitor omeneSc 
plastic şi realist. Nu vreau să transform aceste rânduri În prefaţa unei conferinţe de presă sau Într-o acţiu
ne promoţională. Sunt realmente incapabil sa-mi fac reclamă. Dar sunt demult pregătit să susţin ferm că 
limba şi gândirea române nu sunt regionale, nu sunt periferice ... (Autorul) 

Cleopatra LORINŢIU, O lumiml suplimentară 
Editura Muzeum, Bucureşti , 2002, 236 p. 

Ce rost mai are interviul astăzi şi dacă m-am irosit de fapt, practicând acest gen mai bine de 
douăzeci de ani, e drept, cufericite intermitenţe, m-am gândit adeseori. O explicaţie (o scuză?) ar putea 
fi dorinţa de-a cunoaşte oameni deosebiţi, de-a afla un plus de la ei, un ceva pe care il speram, il intu
iam. Au fost apoi ani in care am trăit din gazetărie. Radio, televiziune, ziare şi reviste. În majoritatea 
cazurilor, eu mi-am ales subiectele. A fost un noroc, un chip de a-mi conduce corabia, unfel de dezin

teres faţă de tentaţiile clipei şi faţă de avantajele ei, deopotrivă ... 
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Vlad NEAGOE, Coenaesthesicol1 
Prefaţă de Octavian Soviany, Editura Vinea, Bucureşti, 2000, 3 10 p. 

În textele lui Vlad Neagoe poezia pare să-şifi regăsit ceva din demnitatea de organ al cunoaşterii 
metafizice, iar, odată cu aceasta, tonalitatea faustiană şi vocaţia tragicului. Poemele autorului vor cir
cumscrie in consecinţă "stări cosmice", se cristalizează În viziuni bântuite de vedenii eschatologice şi de 
prezenţa Îngerilor malefici sau consemnează, dimpotrivă, momentele aurorale ale universului, Într-o 
succesiune de geneze şi năruiri apocaliptice care reprezintă expresia unei vibraţii primordiale, se identi
fică cel mai ades cu ritmul pulsatii al unui cosmos instalat sub semnul "veşnicei reîntoarceri" ... (Octavian 
Soviany) 

Etema iubire. Versuri de dragoste ale poeţilor din Basarabia şi Nordul Bucovinei 1900 - 2000 
Editura Biodova & Cronica Română, Bucureşti, 1999, 215 p. 

Selecţia nici pe departe nu-şi asumă riscul unei ample antologii, ci doar prezenţa, pe parcursul a 
/00 de ani, a poeţilor din Basarabia şi Nordul Bucovinei, care au bătut şi mai bat cu gingăşie şi cufideli
tate la CURŢILE DORULUI. Mulţi poeţi au mai rămas neincJuşi În aceste pagini, frumoasele lor poezii 
de dragoste fiind "înghiţite" de povara grea a arhivelor şi trecerii timpului. Scopul acestei microantologii 
este de a prezenta poeţi din toate generaţiile cuprinse În /00 de ani de respiraţie lirică În numele MĂR/EI 
SALE - IUBIREA . 

Corin BIANU, Dmmjără Întoarcere 
Editura Muzeum, Bucureşti , 2001, 374 p. 

E toamnă. A venit şi toamna! De astă primăvară, de când Traian imperator a pus piciorul pe 
pământul dac, În fruntea numeroaselor sale armate, a trecut destulă vreme, dar el Înaintează hotărât pe 
firul văilor dintre munţi, tot mai aproape de Sarmizegetusa, cetatea sacră a dacilor. În răstimp, localnicii 
au ripostat totuşi, însă doar de pe margini şi în cete mici, hărţuind neîncetat trupele romane, mai ales în 
zori sau pe înserat - nu atât pentru a le pricinui pierderi importante, cât spre a le îngreuna şi încetini 
inaintarea - pentru ca iarna, temuta lor iarnă, să-i prindă pe toţi în munţi ... 

Marian NENCESCU, Ghidul bibliotecarului 
Consultant ştiinţific: Liviu Butuc, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2002, 96 p. 

Acest "Ghid" nu are pretenţii de exclusivitate în domeniul pe cât de vast pe atât de incitant al 
ştiinţei biblioteci/or. În cuprinsul lui sunt semnalate cele mai frecvente operaţii de bibliotecă, formulate 
aşa încât, pe baza lor, lucrătorul să găsească şi posibile soluţii privind lucrul cu cartea. Cu siguranţă că 
se pot întâlni multe alte acţiuni şi activităţi ce nu aufost semnalate în "Ghid". Lafel, capitolul dedicat 
"Legislaţiei privind biblioteca" este susceptibil de completări şi actualizări ... 

"Ghidul" este îndrum ar şi totodată un îndemn pentru noi abordări profesionale menite să înde
părteze din munca bibliotecarului rutina, "urechismul" ori eroarea .. . 

NOT Ă: Cărţi achiziţionate de Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor al Bibliotecii Municipale "M ihail Sadoveanu" Bucureşti 
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Agenda culturală 

Biblioteca pentru copii "Ion Creangă" 

B iblioteca "Ion Creancră" 

"I'~) (str. Christian Tell nr. 10, 
~sector 1, tel. 212.78.06) 
şi-a redeschis porţile pe 23 aprilie 
2002 . 

O bibliotecă cu tradiţie care 
s-a străduit de-a lungul timpului să 
fie un model şi un etalon Într-un 
ambient atractiv, cu elemente de 
mobilier nou, cu o funcţionalitate 
bine determinată a fiecărui spaţiu 
şi tehnologie informaţională adec

Delia NlSTOR 

vată activităţilor pentru copii: televizor, video, calculator, suport audio-video. 
Colecţia de publica~i a fost reînnoită În proporţie de 30% şi cuprinde 

lucrări În limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă; 

reviste, ziare,. documente grafice şi audiovizuale din toate domeniile şi pentru 
copii de toate vârstele cuprinşi În diferite forme de Învăţământ. 

Spaţiul interior care a fost amenajat În aşa fel Încât să corespundă cerinţelor 
Începutului de secol XXI, cu funcţii diversificate şi proiecte În pas cu vremurile: 

• Îndeamnă la studiu În sala de lectură care dispune de 12 locuri şi un 
interesant fond de referinţă În mai multe limbi din toate domeniile cunoaşterii ; 

• Îndeamnă la joc şi petrecere a timpului liber În mod plăcut şi educativ În 
Ludotecă - sală destinată preşcolarilor mici - spaţiu În care se face trecerea de la 
vârsta jocului la cea a lecturii ; 

• Îndeamnă la Împrumutul unor lucrări prevăzute În bibliografia şcolară În 
cele 2 săli de Împrumut; 

• Îndeamnă la educarea gustului pentru frumos În sala de expoziţii care 
găzduieşte În fiecare lună expoziţii de desene, altă grafică, pictură Într-o alternanţă 
amatori - profesionişti; 

• Teatrul de păpuşi " Licurici", singurul de acest fel din cadrul unei bi
blioteci pentru copii , oferă o altă modalitate de prezentare a textului literar, de dez
voltare a imaginaţiei şi de descoperire a talentului. Teatrul funcţionează de 30 de 
ani , este recunoscut şi premiat În ţară şi În afară, fiind cuprins În programul 
UNICEF. Acum teatrul are un spaţiu amenajat În care Îşi desfăşoară activitatea 
Într-un program complex În bibliotecă şi În colaborare cu alte instituţii preocupate 
de educaţia şi ocuparea timpului liber al copiilor. 

Biblioteca " Ion Creangă" este o bibliotecă modernă, cu deschidere spre 
nou, util şi eficient, cu funcţii formati ve şi informative, un loc sigur pe care copiii 

ÎI cunosc, ÎI apreciază şi ÎI res
pectă. 

Aici se desfăşoară un pro
gram cu valenţe multiple numit 
" Roata copilăriei" , prbgram inclus 
şi În celelalte 8 biblioteci publice 
pentru copii din Capitală. Acest 
program presupune activităţi În 
colaborare cu instituţiile de În
văţământ şi organizaţiile care au 
preocupări În educaţia copiilor. 
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Calendar 
mai 2002 

• 1 mai. Ziua Internaţională li Muncii 

• 1 mai 1852. 150 de ani de la naşterea lui Santiago Ramon Y 

Cajal. medic şi histolog spaniol. laureat al Premiului Nobel pentru 

Medieină in 1906, membl1l de onoare al Aeademiei Rom.Îne (1 mai 

1852 - 17 oet. 1934) 

• 1 mai 1862. 140 de ani de la naşterea lui Marcel Prcvost. ~criitor 
francez. membru al Academiei Francczc (1 mai 1862 - 8 apr. 1941) 

• 1 mai 1892. 110 ani de la naşterea lui Grigore T. Popa, medie, 

anatomisL profesor universitar, cercetător şi traducător (1 mai 1892 

- 1948) 

• 1 mai 1927. 7'5 de ani de la naşterea lui Annie Bentoiu. traducă

toare de limbă franceză 

• 2 mai 1857. 145 de ani de la moartea lui Alfred de Musset, scri

itor francez, membru al Academiei Franceze (II dce. 1810 - 2 mai 
1857) 

• 
• 3 mai. Ziua Mondială a Libertăţii I'resei, instituitil de ONU in 

1993 

.3 mai 1867. 135 de ani de la inliinlarea. Ia Bucureşti. a Societătii 

"Transilvania", din iniliativa lui A. P. lIarian, A. T. Laurian şi f. 

Aaron 

• 4 mai 1922. 80 de ani de la naşterea lui Vlad Muşatescu, scriitor 

(4 mai 1922 - 1990) 

• 5 mai. Ziua Europei, instituită in 1964 

• 5 mai 1932. 70 de ani de la naşterea lui Aurel Stroe. compozitor 

• 6 mai 1922. 80 de ani de la naşterea lui George Liiziirescu. 
istoric literar. tradueiitor şi italienist 

• 7 mai 1812. 190 de ani de la naşterea Illi Robert Browning, poet 

englez (7 mai 1812 - 12 dec. 1889) 

• 7 mai 1937.65 de ani de la moartea lui George Topârceanu, poet 

şi prozator (20 mart. 1886 - 7 mai 1937) 

• 9 mai. Ziua Uniunii Europene 

• 9 mai 1877. 125 de ani de la declararea Independenţei Naţio

nale a României, fală de Poal1a Otomană 

• 12 mai 1842. 160 de ani de la naşterea lui J ules Massenet. com

pozitor francez (12 mai 1842 - 13 aug. 1912) 

• 12 mar 1922. 80 de ani de la premiera piesei Suflete tari de Camil 

Petrescu, În regia lui Paul Gusty, la Teatrlil National din Bucureşti 

• 13 mai 1882. 120 de ani de la naşterea lui Georges Braque, pic

tor francez. unul dintre intemeietorii cubismului (13 mai 1882 - 31 

aug. 1963) 

• 13 mai 1927.7'5 de ani de la naşterea lui Gheorghe Vlad, scriitor 

• 14 mai 1877. 12'5 de ani de la naşterea lui Caton Theodorian, 

dramaturg ( 14 mai 1877 - 8 ian . 1939) 

• 14 mai 1912. 90 de ani de la moartea lui August Johan Strind

berg, scriitor şi dramaturg suedez (22 ian. 1849 - 14 mai 1912) 

• 14 mai 1957. 45 de ani de la moartea lui Camil Petrescu (9 apr. 

1894 - 14 mai 1957) 

• 17 mai 1902. 100 de ani de la naşterea Elenei lordache-Streinu, 

profesoară şi scriitoare (17 mai 1902 - 1995) 

• 17 mai 1907. 95 de ani de la naşterea lui Gheorghe Bulgaru

Bob, pictor şi editorul revistei "Lumea nouil" (17 mai 1907 - 31 

mart. 1938) 

• 18 Illai 1872. 130 de ani de la naşterea lui Bertrand Russell. 

liloso!: matematician, logieian şi sociolog englez (18 mai 1872 - 2 

feb. 1970) 

• 19 mai 1762. 240 de ani de la naşterea lui Johann Gottlieb 

Fichte. liIosof german ( 19 mai 1762 - 27 ian. 1814) 

• 19 mai 1887. 115 ani L1e la naşterea lui Ion Jalea, sculptor (19 mai 

1887 - 7 nov. 1983) 

• 19 mai 1927. 75 de ;lni de la naşterea lui Patriciu Mateescu. 

sculptor şi decorator 

• 21 mai 1887. 11'5 ani de la naşterea Floricăi Musicescu. muzi-

ciană (21 mai 1887 - 19 mart. 1969) 

• 21 mai 1892. 110 ani de la moartea lui Grigore Cobl\lcesclI. 

geolog şi paleontolog, membru al Academiei ROlmine (22 sept. 

1831-21 mai 1892) 

• 21 mai 1932. 70 de ani de la naşterea lIenei Vlllpescu. scriitoare 

• 22 mai 1822. 180 de ani de la naşterea lui Gheorghe Sion. seri-

itor şi traduclltor, membru al Academiei Române (22 mai 1822 - 1 

oct. 1892) 

• 22 mai 1867. 135 L1e ani de la premiera. Ia Craiova. a piesei Rtiz

~·at, v(}{!t1 de B. P. Hasdeu 

• 22 mai 1907. 9'5 de ani de la naşterea lui Lawrence Olivier. actor 

şi regizor britanic (22 mai 1907 - II iul. 19X9) 

• 22 Illai 1942. 60 de ani de la naşterea lui Vasile Andru. scriitor 

• 22 mai 1957. 45 dc ani de la moartea lui George Bacovia (17 

sept. 1881 - 22 mai 1957) 

• 22 mai 1967. 35 de ani de la moartea lui Langston Hughes. scri

itor şi editor american (1 fcb. 1902 - 22 mai 1967) 

• 23 mai 1902. 100 de ani de la naşterea lui Vladimir Strcinu. 

poet. eseist şi critic literar (23 mai 1902 - 26 no\'. 1970) 

• 23 mai 1942. 60 de ani de la naşterea lui Gabriel Liiceanu. 

filosof: eseist şi traducător 

• 24 mai 1812. 190 de ani de la naşterea lui George Baritiu. ziarist. 

istoric şi om politic (24 mai 1812 - 2 mai 1893) 

• 26 mai 1822. 180 de ani de la naşterea lui Edmond Goncourt. 

scriitor francez (26 mai 1822 - 16 iul. 1896) 

• 28 mai 1912. 90 de ani de la moartea lui I'encio Slaveikov. seri-

itor bulgar (27 apr. 1866 - 28 mai 1912) 

• 29 mai 1912. 90 de ani de la naşterea Anişoarei Odeanu. seri-

itoarc(29 mai 1912 - 3sepI.1972) 

• 30 mai 1887. 115 ani de la naşterea lui Alcxander Archipenko. 

sculptor şi pictor american (30 mai 1887 - 25 fcb. 19(4) 

• 31 mai 1832. 170 de ani de la naşterea lui Evariste Glilois. 

matematician francez (25 oeI. 1811 - 31 mai 1832) 

• 31 mai 1887. 11:'i ani de la naşterea lui Sllint-.John Perse, poet. 

eseist şi diplomat francel_ laureat al Premiului Nobel pentru Lite-

raturilin 1960(31 mai 1887 - 20sepl.1975) 

NOTĂ: Rubrică realizată de Serviciul Bibliografic al Bibliotecii Municipale "Mihail Sadoveanu" Bucureşti 
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SAltiT-)OHti PERSE 
1887 -1975 

115 ani de la naştere 

" ... Eu mi-am luat povara scrisului, şi scrisul îl voi cinsti. Ca la aşezarea unei 

mari opere votive, cel ce s-a oferit să facă textul şi însemnarea; şi-a fost rugat de 

către Adunarea Donatorilor, ca avînd singur chemare. Şi nimeni nu a ,ştiut cum 

s-a pus elIa treabă: într-un cartier, vi se va spune, de cioplitori sau de tOftitori -

pe un timp de răzmeriţi - între clopotul de chindie şi tobele unor zori ostăşeşti ... " 

Şe' ~",e~ HUU.e' •• ; 

11t 'tfJ-m4ltede de Aeaet ie4U-, 



VLADIMIR STREIHU 
1902 -1970 

100 de ani de la naştere 

" ... spiritul critic nu este - să zicem - spirit politic; nu este atitudine interesată 

(nici prin amor propriu); nu este sectarisÎn; nu este fanatism,. nu este operă de 

propagandă, nu - campanie jurnalistică, nu - apel la dispoziţia publică, nu'- ton 

înverşunat, nu - aţfţare, nu - ... ,nu - ... nu - ... Dar observ că definiţia după care 

alerg nu-mi mai este de nici un folos, deoarece simpla negare a spiritului politic 

din sfera celui critic îmi dă simţămîntul puternic al adevărului. Nici o trăsătură 

pozitivă criticistă din cîte îmi treceau în goană prin minte nu m-a umplut de acest 

sentiment. Altceva nu-mi mai trebuie". 
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