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ABSTRACTS

The National Library of Romania Days

RÉSUMÉS

Les Journées de la Bibliothèque Nationale de Roumanie

On 28-th and 29-th of November 2002 took place the 5-th edition of
the National Library of Romania Days. The first day of the meeting
started with a number of papers rallied together under the theme A
future for the National Library of Romania, presented by Codruţa
de Hillerin, investment director, Vali Constantinescu, secretary of the
National Library of Romania Librarians Association (ABBNR),
Victor Duţescu, President of the National Library of Romania
Librarians Association (ABBNR), and Tabita Chiriţă, Head of the
Studies. Information Department followed by the symposium The
foundations of the Romanian Library Science: 100 years since the
birth of Dan Simonescu. At the symposium were invited to lecture
Prof. Zenovia Niculescu, Gh Buluţă, V. Petrescu, Marilena Popescu,
I.C. Rogojanu, E. Bucescu etc. The symposium was illustrated by a
thematic exhibition with books and photos from the National Library
of Romania collections and the release of the book Dan Simonescu
hundredth anniversary. The book and the libraries. Contributions
to the history of the Romanian culture. The second day of the
meeting was dedicated to one of the most recent topic of the
Romanian librarianship: The National Virtual Library. Luminiţa
Gruia, Head of the Automation Department, presented the project of
a National Virtual Library, Dan Marinescu presented a software
called Tin Read for a virtual library and Dan Stăncescu, representing
Xerox, introduced some up-to date equipments used for documents
digitization. The National Library of Romania Days concluded with
the official releasing of the National Library of Romania web site
www.bibnat.ro.

Les 28 et 29 novembre 2003 se sont déroulées Les Journées de la
Bibliothèque Nationale de Roumanie. 5ème édition. Le premier
jour de la réunion a débuté avec une suite d'exposés ayant pour sujet:
Un avenir pour la Bibliothèque Nationale de Roumanie. Parmis
les participants aux débats: Codruţa de Hillerin, directeur
d'investissement, Vali Constantinescu, secrétaire de l'Association des
Bibliothécaires de la Bibliothèque Nationale de Roumanie
(ABBNR), Victor Dutescu, président de l'ABBNR et Tabita Chiriţă chef du Service Études. Cet exposé a été suivi par le colloque: Les
fondements de la bibliothéconomie roumaine: 100 ans de la
naissance du professeur Dan Simonescu. On tenu des allocutions
les professeurs: Zenovia Niculescu, Gh. Buluţă, V. Petrescu,
Marilena Popescu, I.C. Rogojanu, E. Bucescu etc. Le colloque a été
illustré par une exposition de livres et de photos des collections de la
BNR, ainsi que par le lancement du volume Centenaire Dan
Simionescu. Le livre et les bibliothèques. Contributions à
l'histoire de la culture roumaine. Le deuxième jour de la réunion a
été consacré à l'un des sujets les plus actuels de la bibliothéconomie
roumaine: La Bibliothèque Nationale Virtuelle. Luminiţa Gruia,
Chef du service Informatique, a présenté un projet sur la
Bibliothèque Nationale Virtuelle, Dan Marinescu a présenté un
logiciel pour une bibliothèque virtuelle appelé Tin Read, et Dan
Stăncescu, représentant de la compagnie Xerox, a fait un exposé sur
les équipements actuels de numérisation. La réunion a conclu avec le
lancement officiel du site Web de la Bibliothèque Nationale de
Roumanie - www.bibnat.ro.

Prof. Dr. Al. Suceveanu took part, since 1958, at the excavations
from archeological site of Histria. His researches about the Roman
Dobrogea history were published in several monographies and
articles. Al. Suceveanu is deputy director of the Vasile Pârvan
Institute of Archelogy from Bucharest, professor at the Faculty of
History-Bucharest University, member of several scientific
associations and commissions from Romania and abroad; member of
editing board for scientific magazines like Dacia, Haemus, Ianus,
Arheologia Bulgarica; since 1997 he is the scientific responsible for
the Archeological site Histria. This article contains also a
presentation of the history of Vasile Pârvan Institute and its
documentary library with over 70 000 volumes –books and
periodicals – from archeology, architecture, epigraphy, numismatics
and theology.

Al. Suceveanu a participé depuis 1958 aux fouilles archéologiques de
Histria. Ses recherches sur l’histoire de la Dobroudja romaine ont été
publiées dans une série des monographies et des articles. Al.
Suceveanu est directeur adjoint à l’Institut d’Archéologie “Vasile
Pârvan” de Bucarest, professeur à la Faculté d’Histoire - Université
de Bucarest, membre dans des nombreuses commissions et
associations scientifiques roumaines et étrangères; membre dans le
comité de rédaction des revues: Dacia, Haemus, Ianus, Arhèologia
Bulgarica; depuis 1997 - directeur scientifique du Chantier
Archéologique Histria. Cet exposé inclut une histoire de l’Institut
“Vasile Pârvan” qui abrite aussi une bibliothèque documentaire de
70.000 volumes - livres et périodiques d’archéologie, d’architecture,
d‘épigraphie, de numismatique et de théologie.

45 years of archeology. Interview with Prof. Alexandru Suceveanu,
deputy director of the Vasile Pârvan Institute of Archelogy

Dana Silvia Ţilică. Texts and documents about
the Lecca family

45 ans d’archéologie. L’entrevue avec le professeur Al. Suceveanu,
directeur adjoint de l’Institut d’Archéologie “Vasile Pârvan”

Dana Silvia Ţilică. La famille Lecca dans des textes et des
documents.

After almost a century and a half, from the Roman patricians to the
Byzantine crusaders, the Lecca noble family steps into Valachia’s
history in 1550 with Vasile Lecca, agă (police prefect) and devoted
follower of prince Michael the Brave. His descendants, mentioned
in the Hurmuzachi documents but also in those published by P.
Ilarian, A.D. Xenopol, Gh. Şincai, occupied important positions at
the royal courts of several Romanian voivodes, from Radu Basarab
to Nicolaie Mavrocordat and created in 1620 another important
Romanian family – Racotă. Culture lovers, like C-tin Lecca, the
first Romanian painter, Haralamb G. Lecca, writer, or Octav G.
Lecca, publicist, but brave people also, such as G. Lecca, the one
that distinguished himself during the Independence War, the Lecca
family remains an important part of the Romanian culture and
history.

Après un parcours d’un siècle et demi, dès patriciens romains
jusqu’aux croisés de Byzance, la famille nobiliaire Lecca fait son
entrée dans l’histoire de la Valachie en 1550, par le grand Aga (préfet
de police) Vasile Lecca, un des fidèles du Voïvode Michel le Brave.
Ses successeurs, mentionnés dans les documents Hurmuzachi ainsi
que dans ceux publiés par P. Ilarian, A.D. Xenopol, Gh. Þincai, ont
occupé des fonctions importantes à la Cour des voïvodes roumains
depuis Radu Basarab jusqu’à Nicolae Mavrocordat et ont fondé en
1620 une autre grande famille - Racotă. Personnalités culturelles
marquantes – C-tin Lecca, le premier peintre roumain, Haralamb G.
Lecca, écrivain, Octav G. Lecca, journaliste, des braves militaires, tel
que Gh. Lecca, qui s’est fait remarqué par son courage pendant la
Guerre d’Indépendance etc. – les membres de la famille Lecca reste
une partie importante de l’histoire et de la vie culturelle de
Roumanie.

The genius of the Japanese painter and drawer Hokusai suited very
well with the European artistic taste. Artist of the “lower class”,

Le génie du peintre et du dessinateur Japonais Hokusai s’harmonisait
très bien avec le goût artistique européen. Artiste du “bas monde”,

Crenguţa Iordăchescu. Hokusai in the Special Collections of
the National Library of Romania
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Crenguţa Iordăchescu. Hokusai dans les Collections Spéciales de
la Bibliothèque Nationale de Roumanie
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ignored by the aristocracy during his life, Hokusai left behind 3000
works, over 500 illustrated albums, the 14 sketchbooks from series
like Mangwa, Roads of Edo, Thirty-six Views of Mount Fuji - all
of them highly demanded and appreciated today, both in Europe and
the United States. The National Library of Romania’s Engraving
Office owns 21 woodcuts signed Hokusai, one of them- representing
the actor Sakata Hangaro – extremely rare (other copies exists only
in Tokyo and at the British Museum).

ignoré durant sa vie par la classe aristocratique, Hokusai nous a laissé
3000 compositions, plus de 500 volume illustrés, les 14 Cahiers des
séries comme Mangwa, Les Routes d’Edo, Trente-six vues de
Montagne Fuji etc. - fortement exigés et appréciés aujourd’hui, en
Europe et aux Etats-Unis. Le Cabinet d’Estampe de la BNR détient
21 xylogravures signées Hokusai, l’une d’elle représentant l’acteur
Sakata Hangoro - très rare (des exemplaires du tirage se trouvent
seulement à Tokyo et au British Museum).

Between 1899 and 1902, Kawakami Otojiro and Yacco Sada
undertook an important tour, both in Europe and America. Yacco
Sada was drawn by the stage painter Émile Bertin (1900) and by
Picasso (1901). In February 1901, the Japanese theatre troupe begins
a tour in Romania. The newspapers of that period (L’Indépendence
Roumaine, Universul) contain relevant reviews of that important
event.

De 1849 jusqu’à 1902, Kawakami Otojiro et Yacco Sada ont
entrepris une grande tournée, en Europe et en Amérique. Yacco Sada
a été dessiné par le scénographe Émile Bertin (1900) et par Pablo
Picasso (1901). En février 1901, la troupe japonaise commence une
tournée en Roumanie. Les chroniques parues dans les journaux de
l’époque (L’Indépendance Roumaine, Universul) sont des
témoins de la manière dont le publique roumain a accueilli
l’événement.

Ion Mamina; Letiţia Constantin Japanese theatre on
Romanian stages at the beginning of XX-th
Century. References from newspapers of that
period

Doina Nemeş. Immortal voices of the XX-th century

Ion Mamina. Letiţia Constantin. Le théâtre Japonais sur les scènes
roumaines au début du XXe siècle. Quelques
échos dans la presse du temps

Doina Nemeş. Voix célèbres du XXe siècle

The audio archive of Audio-Visual Department of the National
Library of Romania-Special Collections, holds over 10 000
gramophone records with testimonies of Romanian and universal
musical performing art from 1900 to 1960: Nellie Melba, Renata
Tebaldi, Luisa Tetrazzini, Elena Teodorini, Tito Schipa, Enrico
Caruso etc, W. Furtwängler, George Enescu, Dinu Lipati, Eugen
D’Albert, Jascha Heifetz etc. The Italian record company Minerva
released recently, in the New Remastering 20-bit Process
collection, an Anthology of the Italian vocal tradition and a set of
“portrait” CDs with recordings of great singers. The most valuable
voices of the XX-th Century –Berta Morena, Luisa Tetrazzini,
Nellie Melba, Renata Tebaldi, Rosa Ponsele, Giovanni Martinelli
etc. are able to be listened now in the best technical conditions.

L’Archive phono du département audiovisuel de la Bibliothèque
Nationale de Roumanie conserve 10.000 phonogrammes avec des
enregistrements de l’art interprétative universelle et roumaine du
période 1900-1960: Nellie Melba, Renata Tebaldi, Luisa Tetrazzini,
Elena Teodorini, Tito Schipa, Enrico Caruso, W. Furtwängler, George
Enescu, Dinu Lipati, Eugen D’Albert, Jascha Heifetz etc. La Maison
d’Édition italienne Minerva a édité récemment dans la collection
New Remastering 20-bit Process une Anthologie de la tradition
vocale italienne, ainsi qu’une série de CD - portrait - avec des
enregistrements de grands chanteurs. Les Voix les plus renommées
du XXe siècle - Berta Morena, Luisa Tetrazzini, Nellie Melba,
Renata Tebaldi, Rosa Ponsele, Giovanni Martinelli etc - peuvent
être écoutées aujourd’hui dans les meilleurs conditions techniques.

The church from Sacoşul Unguresc, a village situated in Banat
(south-west of Romania), first mentioned in 1369 under the name of
Nogzekes and Zeekus, owned in the XVIII-th century the following
religious books: Evanghelie (Gospel), Liturghier ( Missal), Octoih (
Hymn Book) Triod, (Triodyon), Penticostar, (Cazanie) Homiliary,
Minee. As mentioned by hand, the Liturghier – printed in Râmnic in
1576, during a period of severe interdiction for the Christian
orthodox religious books imposed in Transylvania and Banat by the
Austrian regime – was purchased by Giurgi Ilcău for his native
village church. According to an old custom the donor adds in his
hand note a founder diptych.

L’église de Sarcosul Unguresc, un village situé dans le Banat (sudouest de la Roumanie) attesté depuis 1369 sous le nom de Nogzekes
et de Zeekus, détenait en XVIII-ème siècle les livres religieux
suivants: Evanghelie, Liturghier, Octoih, Triod, Penticostar,
Cazanie, Minee. Comme mentionné dans les notes manuscrites, le
Liturghier - édité à Râmnic en 1756 en pleine période d’interdiction
sévère pour les livres religieux orthodoxes, imposée en Transylvanie
et en Banat par le régime autrichien - a été acheté par Giurgi Ilcău,
pour l’église de son village natal. Une vieille pratique permettait au
donateur d’y joindre un obituaire.

Tamara Berezovski. The double aspect of the religious book:
sacrifice and sacrilege

Cristina Bãdãrã. Some letters from the Central University
Library’s correspondence collection (BCU-B)
George Murnu-Ioan Bogdan

The prestige of the Carol I University Foundation (today the Central
University Library from Bucharest) attracted, until 1947, a lot of
valuable manuscript donations: I.L Caragiale manuscripts, 13 Greek
theological manuscripts dated from XV-th – XVII-th century, the
Scara manuscript of St. Ioan Scărariu (XV-th Century), official
documents with the signature of prince Michael the Brave etc. After
the political and cultural hiatus from the 5-th and 6-th decades of the
XX-th century, between 1970-1980 the Central University Library
from Bucharest acquires 2684 manuscripts signed by famous
personalities like: M. Eminescu, V. Alecsandri, T. Arghezi, G.
Enescu, Mircea Eliade, Martha Bibescu. The 1989 December
Revolution destroyed 70% of this collection. One of the most
important collections saved from the 1989 fire was the
correspondence between Ioan Bogdan and George Murnu.

Tamara Berezovski. Le double aspect du livre religieux: le sacrifice
et le sacrilège.

Cristina Bădără. La collection de correspondance de la
Bibliothèque Centrale Universitaire de Bucarest
(BCU-B) George Murnu - Ioan Bogdan

Grace à son prestige, la Fondation Universitaire Charles I
(aujourd’hui la Bibliothèque Centrale Universitaire de Bucarest) a
reçu, jusqu’à 1947, des donations de manuscrit d’une grande valeur:
les manuscrits de I. L Caragiale, 13 manuscrits religieux grecs du
XV - XVIII siècle, le manuscrit de l’ouvrage Scara (l’Escalier) de
Saint Ioan Scărariu (le XV- e siècle), des documents officiels avec
la signature du Voïvode Michel le Brave etc. Après le hiatus
politique et culturel des 5 ème et 6 ème décennies du XXe siècle, de
1970 à 1980, la Bibliothèque Centrale Universitaire de Bucarest a
acquis 2.684 des manuscrits signés par de grandes personnalités: M.
Eminescu, V. Alecsandri, T. Arghezi, G. Enescu, Mircea Eliade,
Martha Bibescu. La Révolution de décembre 1989 a détruit 70% de
cette collection. Une des collections les plus importantes sauvées de
l’incendie est la correspondance entre I. Bogdan et G. Murnu.
Curriculum Vitae pour un expert en livres anciens. Dialogue
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Curriculum Vitae for an expert in old foreign books. A dialog
with Mrs. Rodica Maiorescu, General Director of the
National Library of Romania

Rodica Maiorescu, General Director of the National Library of
Romania, graduated the Classical Languages Faculty of the
Bucharest University. Since the first October 1972, she is working at
the National Library of Romania, successively at the most important
departments of the Library - Union Catalogues Department,
Acquisition Department, and Bibliographical Department. Between
1982 and 1987 she worked as an expert in old foreign books at the
Special Collections Department. In 1997 she published the Catalogue
of Old foreign books XV-th century, a part of a collective work
made, during the time, by the Special Collections Department Maria Schatz published, in 1995, the Incunabulum Collection
Catalogue and Marilena Popescu is preparing the Catalogue of Old
foreign books XVII-th century – the communication of the
patrimony documents from the National Library of Romania
collections.
The Armenians and the Culture - portrait

The material contains: - the interview Matenadaran or 15
centuries of Armenian culture, with Mrs. Arşaluis Baronian
who worked between 1973 and 2001 at the Institute for Armenian
manuscripts study - Matenadaran from Erevan (since 1993 A. B.
organized the Armenian presidency library and starting with 2002
she is the custodian of the Museum belonging to the Armenian
Cultural Center from Bucharest); - a presentation of the
structure and history of the Armenian Cultural House from
Bucharest (museum, library, archive etc.); - the excerpt
Armenian Cultural and Historical Itinerary - Matenadaran
from Traveler in Armenia (2002) a book signed by Sergiu Selian
and published at the Ararat Publishing Company; - a presentation
of the Ararat Publishing Company and of the two periodicals
published by the Armenian Cultural House - Ararat and Nor
Ghiank, signed by Emanuel Actarian and respectively by Mihai
Stepan Cazazian, and Armenian Culture in the National Library
of Romania’s collections, a selective bibliography signed by
Livia Ioniţă.
Vitalie Teodoru. Documentary languages in the People’s Republic
of China

The economic development that People’s Republic of China is
experiencing in the last years is a good environment for the
developing of education and culture, including libraries. There
are 2769 operating libraries and 3816 archives in China which
are using several documentary languages: the Universal Decimal
Classification introduced in 1910 by the Christian missionary,
the Dewey Decimal Classification, introduced shortly after the
UCD, the Colon Classification, used since 1957, the
International Classification of Patents, the Chinese
Classification for Libraries, used by the National Library since
1975.
Denisa Eustatius. The multiculturalism issue
in the Danish libraries

Being the cultural institutions the most visited by the refugees in
Denmark (over 200 000 users), the Danish public libraries hold an
important role in the social and cultural integration of this social
category. Coming either from Turkey, Arab Countries or Albania,
the refugees can use book catalogues in their native language and
other library services like the internet, audio-video materials etc.
The center for these specially created services for readers that do
not use Danish as their native language is at the Danish Central
Library for Immigrant Literature, founded in 1984 and owner of
over 140.000 bibliographical units in almost 100 different
languages.
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avec Rodica Maiorescu, directeur général de la Bibliothèque
Nationale de Roumanie

Rodica Maiorescu, directeur général de la Bibliothèque Nationale de
Roumanie, est licenciée es lettres à la Faculté de Langues Classiques
de l’Université de Bucarest. Depuis le 1er octobre 1972, elle travaille
à la Bibliothèque Nationale de Roumanie, successivement dans les
départements les plus importants de la bibliothèque: Catalogues
Collectives, le département d’Acquisition et le département
Bibliographique. De 1982 à 1987 elle a travaillé en tant qu’experte en
livres anciens étrangers au Département de Collections Spéciales. En
1997 elle a publié le Catalogue des Anciens Livres du XVe siècle,
ouvrage qui s’inscrit dans le démarche collectif du Département des
Collections Spéciales de mise en valeur des documents du patrimoine
de la Bibliothèque Nationale de Roumanie - Maria Schatz a publié en
1995 le Catalogue de la Collection d’Incunables et Marilena
Popescu est en train de publier le Catalogue des Anciens Livres du
XVII.
Portrait - Les Arméniens et la Culture

Notre exposé contient: - l’entrevue Matenadaran ou quinze siècles
de culture arménienne avec Mme Arþaluis Baronian, qui a travaillé
de 1973 à 2001, à l’Institut pour l’Étude des Manuscrits
Arméniens - Matenadaran, de Erevan (depuis 1993, A.B. a
organisé la bibliothèque présidentielle de l’Arménie et, a partir de
2002, elle travaille au Musée du Centre Culturel Arménien de
Bucarest) – une description de la structure et de l’histoire de la
Maison de la Culture Arménienne de Bucarest (musée, archive,
bibliothèque etc.); - un extrait du livre Călător prin Armenia
(Voyageur en Arménie) de Sergiu Selian - (paru en 2002 à la Maison
d’édition Ararat, Bucarest) intitulé Itinéraire culturel historique
arménien – Matenadaran; un exposé sur la Maison d’édition
Ararat et sur les deux revues édites par la Maison de la Culture
Arménienne – Ararat et Nor Ghiank, signé par Emanuel Actarian et
Mihai Stepan Cazazian; - une bibliographie sélective intitulée La
culture arménienne dans les collections de la Bibliothèque
Nationale de Roumanie, réalisée par Livia Ioniţă.
Vitalie Teodoru. Langages documentaires dans la République
Populaire de Chine

Le développement économique enregistré par la République
Populaire de Chine dans les dernières années a entraîné le
développement de l’enseignement et de la culture de même que les
bibliothèques. Aujourd’hui, en Chine fonctionnent 2.769
bibliothèques et 3.816 archives qui emploient plusieurs langages
documentaires: la Classification Décimale Universelle (CDU)
introduite en 1910 par les missionnaires chrétiens, la Classification
Décimale Dewey, introduite peu de temps après la CDU, la
Classification Colon, utilisée à partir de 1957, la Classification
Internationale pour les Brevets, la Classification Chinoise pour les
Bibliothèque, avec une première édition en 1975, utilisée par la
Bibliothèque Nationale de Chine.
Denisa Eustatius. Le multiculturalisme dans les bibliothèques
danoises.

Institutions culturelles très fréquentées par des émigrés au Danemark
(plus de 200.000 utilisateurs), les bibliothèques publiques danoises
jouent d’un rôle important dans le processus d’intégration sociale et
culturelle de cette catégorie sociale. Soit d’origine turque, arabe où
albanaise - ceux-ci bénéficient de collections de livres et de
catalogues dans leurs langues d’origine ainsi que des services tels:
Internet, matériels audio - vidéo. Le centre des services crées
particulièrement pour les lecteurs dont le danois n’est pas leur langue
maternelle se trouve à la Bibliothèque Centrale Danoise de
Littérature pour les Immigrants, créée en 1984 et qui détient plus de
140.000 unités bibliographiques dans presque 100 langues
différentes.

Editorial

T

Legenda şahului

oată lumea cunoaşte povestea şahului. Este vorba de plata în boabe de grâu pe care inventatorul a cerut-o
utilizatorului pentru respectivul joc. De la unitatea indivizibilă – bobul de grâu – se ajungea, prin
progresie geometrică, dublând suma la fiecare pătrăţel, la cifre astronomice, drept care, fiind în
incapacitate de plată, Şahul a renunţat la şah, acest joc devenind popular mai ales la ruşi.
Ispita refacerii socotelii nu ne-a ocolit, şi ne putem imagina uimirea Şahului la aflarea sumei finale când tocmai
îşi freca mâinile mulţumit că l-a fraierit pe ofertant. Mai precis, când finanţiştii i-au prezentat factura – şi putem să
certificăm corectitudinea calcului, anume exact 8.961.596.007.465.699.728 boabe de grâu - împăratul şi-a dat seama
că e un om sărac şi tranzacţia imposibilă. Doar număratul boabelor, în ritmul de o boabă pe secundă, 24 de ore pe zi,
abia dacă ar putea dovedi 86400 de u.b. (unităţi boabe).
Pentru a număra întreaga cantitate, ar fi fost necesare 1.037.094.336.071 de zile, 9 ore, 48 de minute, uf! şi 8
secunde. Puteţi verifica. Adică, în ani pământeşti, exact: 28.440.943.387 ani şi 181 zile. Asta înseamnă că ar mai
trebui încă pe atâţia ani câţi au trecut de la Big Bang-ul cu care a început tărăşenia.
Şi dacă bănuiala că acela care numără boabele pune ceva de-o parte nu-i deloc exclusă, dat fiind natura umană
şi nevoia a-şi justifica leafa şi privilegiile organelor de control, e clar că operaţiunea ar fi trebuit reluată. Ar fi urmat
contestaţii, reverificării, procese.
E lesne de imaginat angoasa împăratului la aflarea acestor aspecte colaterale dar importante ale afacerii.
Oricum, de-atunci urmaşii urmaşilor contabililor împărăteşti suflă şi-n iaurt, de spaimă să nu-i pună cineva să
numere, şi de aceea, prima lor vorbă când îi întrebi (în folosul obştesc) dacă au bani, îţi răspund: n-avem boabe!
Revenind la povestea noastră, cu toată durerea provocată de despărţirea brutală de lumea atât de expresivă a
cifrelor, de-atunci au trecut vremi peste vremi, dar cele 32 de piese-personaje ale jocului de şah au rămas
neschimbate. Regele este tot rege, Nebunul tot nebun, Pionul tot carne de tun. Dar, în scurgerea implacabilă a
timpului, au fost şi vremuri republicane rău de tot! Cu toate acestea Regele nu a devenit preşedinte şi nici nu a
scăpat de Nebunul din dreapta, respectiv Regina de cel din stânga.
La vremuri noi, însă, nebuni noi. Faţă de axele tablei de şah, la 45 grade, fie umbră fie soare, pe aceeaşi culoare.
Nebunul nu poate păşi pe altă culoare. Chestiune de caracter! Aflându-se în proximitatea puterii, nebunii “poate da”
legi după cum “vrea muşchii” lor din creier. Să luăm o problemă oarecare. Sucită în capul nebunului după misterioase
legi, legea - concepută după gândirea-i săltăreaţă, evident în numele unui progres cu orice preţ şi interes pieziş - va
convinge stăpânirea. El va trece drept un neîntrecut priceput, mai ales că, abil fiind şi profitând de măreţia puterii la
umbra căreia creşte, o parte din grandoarea acesteia se revărsa şi asupra sa, ornându-i fiinţa cu titluri şi diplome.
Un nebun bine plasat poate bloca strategii folositoare, poate schimba soarta jocului. Dacă-l atinge cumva
dizgraţia, aceasta nu poate fi decât trecătoare. Mereu e nevoie de nebuni. În caz de dizgraţie, după cum povestesc
pionii plasaţi de el prin posturi importante, aceştia, la un semn se pot da la o parte, cedându-i locul, rocada făcându-se
chiar sub ochiul mijit al stăpânului.
Nebunul s-a născut activ. Lenea l-ar îmbia la meditaţie, meditaţia l-ar dispune la îndoieli şi de-aici fandaxia-i
gata. Ar putea ajunge să se îndoiască chiar de propria-i persoană. Negarea negaţiei l-ar adânci şi mai tare în gândirea
care i-ar afecta acţiunea. Ca ultim refugiu şi urmând un exemplu istoric, un strămoş şi-a numit imparicopitatul
Senator. Obstacolul neînsemnat al micii deosebiri ar putea fi anulat prin operaţie estetică la copită, individul putând
lua astfel locul Calului în Senat. Nebunul nu piere, el se transformă.
În legătură cu progresia geometrică, o prostie cât de minoră, odată legiferată,poate crea efecte de necontrolat. În
timp, uitându-se cauza precum şi autorii, aceste efecte pot trece drept calamităţi naturale.
Oare Tura, Calul, Pionii nu ar merita şi ei un comentariu? Ba da, însă proximitatea şi grandoarea Puterii nu le
întunecă minţile. Calul, de exemplu, poate fi schimbat pe un regat. Oferta a fost demult lansată. Tura apără graniţele.
Nimeni nu ar da însă un regat pe un nebun. Despre pioni - ce se poate spune? Ei pot fi oricând sacrificaţi din înalte
raţiuni. Uneori însă, ei îi pot pune chiar pe regi în dificultate. Regele poate fi totuşi liniştit. Chiar în lipsa unei
victorii, îl aşteaptă la Remiză un Pat, cu sau fără Regină. Până la acest final, sunt însă o infinitate de variante – rafturi
întregi de lupte consemnate. Şiruri de rafturi. O întreagă bibliotecă.
Vom fi întrebaţi ce legătură are Şahul cu Biblioteca şi Biblioteca cu Progresia geometrică. ARE!
Dan Erceanu
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Zilele Bibliotecii Naţionale a României. Ediţia a –V-a

n 28 şi 29 noiembrie 2003 au avul loc, la
sediul central al BNR, Zilele Bibliotecii
Naţionale a României, manifestare ajunsă
la cea de a cincea ediţie.
Oglindă a evenimentelor care au avut loc în
destinul acestei instituţii, pe parcursul anului 2002,
dar şi a direcţiilor de dezvoltare pe care Biblioteca
Naţională a României şi le-a propus pentru viitorul
apropiat, agenda manifestării a fost una consistentă
şi incitantă pentru participanţi.
Prima zi a întâlnirii a debutat cu un grupaj de
expuneri pe marginea subiectului Un viitor pentru
Biblioteca Naţională a României, susţinute de
Codruţa de Hillerin, director de investiţii, Vali
Constantinescu, secretar al ABBNR, Victor
Duţescu, preşedinte al ABBNR, şi Tabita Chiriţă,
şef-serviciu Studii. Informare; a urmat apoi
Simpozionul Temeliile ştiinţei biblioteconomice
româneşti: 100 de ani de la naşterea lui Dan
Simonescu, la care au fost invitaţi să conferenţieze
profesor Zenovia Niculescu, profesor Gheorghe
Buluţă, profesor Victor Petrescu, Marilena
Popescu, I. C. Rogojanu, Emil Bucescu etc. Simpozionul a fost ilustrat de o expoziţie tematică de carte şi de fotografie din
colecţiile BNR, precum şi de lansarea cărţii Centenar Dan Simonescu. Cartea şi bibliotecile. Contribuţii la istoria culturii
româneşti, îngrijită de Gh. Buluţă şi Victor Petrescu. Au onorat prin prezenţă şi prin alocuţiunile susţinute profesorul Ion Stoica,
director al Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti, senatorul George Pruteanu şi deputatul Dumitru Bălăieţ.
Cea de a doua zi şi-a propus să acopere teoretic unul dintre cele mai incitante subiecte ale biblioteconomiei româneşti
contemporane: Biblioteca Naţională Virtuală. Luminiţa Gruia, şef-serviciu Automatizare, a prezentat un proiect de Bibliotecă
Naţională Virtuală, Dan Marinescu – IME, a prezentat un software de bibliotecă virtuală – TinRead, iar Dan Stăncescu,
reprezentant al firmei Xerox, a făcut o expunere asupra echipamentelor de digitizare de ultimă oră.
Zilele Bibliotecii Naţionale s-au încheiat cu un eveniment importat: lansarea oficială a site-ului BNR – www.bibnat.ro,
prezentat de Tabita Chiriţă.
Au fost prezenţi numeroşi bibliotecari din Bucureşti şi din ţară, precum şi reprezentanţi ai mass-media.
Prezentăm mai jos, în rezumat, o parte dintre comunicările susţinute cu prilejul Zilelor Bibliotecii Naţionale a României:

Un viitor pentru Biblioteca Naţională a României
Emil Tudor. Biblioteca naţională – în căutarea unei definiţii1

Instituţie culturală modelată de societatea care are nevoie de ea şi care o cultivă, biblioteca se poate organiza în forme
diferite în fiecare ţară, ca răspuns la nevoile numeroaselor tipuri de utilizatori care îi trec pragul.
Deşi se disting ca un tip aparte de bibliotecă, bibliotecile naţionale sunt foarte diferite uneori de la o ţară la alta, prin origini,
statut şi funcţii. Nenumăratele încercări de a defini şi clasifica funcţiile unei biblioteci naţionale spun foarte mult despre
dificultatea stabilirii elementelor care fac dintr-o bibliotecă o bibliotecă naţională.
Conform definiţiei date de Maurice B. Line şi Joyce (1979), o bibliotecă poate fi considerată naţională dacă: - deţine
producţia culturală a unei naţiuni; - este principalul muzeu al cărţii pentru naţiunea respectivă, cu cea mai mare concentraţie de
„comori” documentare de patrimoniu; - este conducătoarea, coordonatoarea bibliotecilor naţiunii; - oferă un serviciu cu caracter
naţional.
1. Acest material a constituit mapa documentar-informativă a secţiunii Un viitor pentru Biblioteca Naţională a României.
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Din această definiţie se desprind trei dimensiuni care conturează „conceptul” de bibliotecă naţională:
- patrimoniul sau moştenirea culturală a unei naţiuni, cu accent pus pe producţia culturală a ţării şi pe bogăţiile ei
documentare; bibliotecile naţionale în care se regăsesc cu predilecţie aceste elemente ale definiţiei sunt cele „clasice”,
tradiţionale, care se mândresc mai ales cu colecţiile lor;
- infrastructura (orientare către coordonare, conducere, servicii); aici regăsim bibliotecile mai moderne, la care
preocuparea principală este reprezentată de serviciile oferite altor biblioteci;
- servicii naţionale extinse – servicii către utilizatorii din toată ţara; caracteristică a bibliotecilor naţionale din ţările în curs
de dezvoltare, unde accentul este pus pe servicii către populaţie.
Definiţia (deşi cam veche, foarte des citată) dată de UNESCO bibliotecii naţionale subliniază, în primul rând, funcţiile
legate de patrimoniu şi apoi pe cele referitoare la infrastructură. Conform UNESCO, esenţiale în distingerea unei biblioteci
naţionale sunt responsabilităţile privind achiziţionarea şi prezervarea, prin funcţia de depozit legal, a documentelor unei ţări.
Tipice pentru o bibliotecă naţională mai sunt însă şi sarcinile orientate către serviciile oferite altor biblioteci (servicii de
infrastructură: publicarea bibliografiei naţionale, rolul de centru naţional de informare bibliografică, coordonarea catalogului
naţional etc). Nu este posibilă şi nici de dorit separarea completă a responsabilităţilor patrimoniale de cele legate de infrastructură.
Definiţia UNESCO trece sub tăcere anumite funcţii specifice unei biblioteci naţionale, cum sunt cele legate de serviciile
naţionale extinse. Pentru aceasta, specialiştii au considerat necesară revizuirea definiţiei. Astfel, în programul său pe termen
mediu (1992-1997), Secţiunea Biblioteci Naţionale a IFLA definea vocaţia şi natura bibliotecii naţionale astfel: Biblioteca
naţională este însărcinată, deseori prin lege, cu misiuni specifice în cadrul sistemului naţional de biblioteci şi de informare.
Aceste misiuni variază de la o ţară la alta, dar cuprind, de regulă: achiziţionarea, prin depozit legal, a producţiei naţionale de
imprimate, catalogarea şi conservarea acestora; asigurarea de servicii centralizate (consultare, bibliografii, împrumut) către
cititori, atât direct, cât şi prin intermediul unor centre de documentare şi informare; conservarea şi promovarea patrimoniului
cultural naţional, promovarea politicii culturale naţionale, conducerea campaniilor naţionale de alfabetizare. Bibliotecile
naţionale funcţionează deseori ca nişte centre naţionale pentru diferite programe şi proiecte internaţionale. Ele pot uneori
reprezenta în faţa guvernului diferite alte grupuri profesionale din domeniul bibliotecilor şi documentării şi pot, totodată,
răspunde în mod direct unor nevoi de informare din partea corpului legislativ al ţării respective.
Deşi mai mult o descriere decât o definiţie, acest text al IFLA surprinde mai bine trăsăturile unei biblioteci naţionale
moderne, capabile să îşi asume deopotrivă funcţiile de patrimoniu şi de infrastructură şi, într-o oarecare măsură, pe cele care
formează un serviciu naţional extins.
Într-o formulă sintetizată, definiţia bibliotecii naţionale sună astfel: Biblioteca naţională: instituţie finanţată în principal
(direct sau indirect) de Stat, care este însărcinată cu achiziţia, înregistrarea sub formă de descrieri bibliografice, conservarea
şi punerea la dispoziţia publicului a patrimoniului documentar (constituit în principal din documente publicate, de toate
tipurile) de origine naţională sau care are legătură cu ţara respectivă, contribuie din diferite puncte de vedere la buna
funcţionare a bibliotecilor ţării, asigurând gestiunea colecţiilor de interes naţional, infrastructura, coordonarea activităţilor
sistemului naţional de biblioteci şi informare şi legăturile internaţionale. Aceste responsabilităţi sunt recunoscute în mod oficial
prin lege. (Peter Johan Lor, Elizabeth A.S. Sonnekus,1997)
Cu toate că este unanim recunoscută necesitatea unei biblioteci naţionale, în multe ţări acestea nu îşi pot exercita pe deplin
funcţiile naţionale, mai ales din cauza lipsei finanţării. Pentru remedierea acestor situaţii, legislaţia privind bibliotecile naţionale
ar trebui să clarifice problemele legate de: raporturile cu statul, autoritate şi autonomie.
Raporturile cu Statul. O bibliotecă naţională este un organism mult prea important pentru ca funcţiile, obiectivele şi uneori
supravieţuirea ei să depindă de nişte decizii cu caracter administrativ. Prin lege, trebuie să existe un control al Statului asupra
felului în care managerii unei biblioteci naţionale duc la îndeplinire obiectivele propuse şi, pe de altă parte, conducerea bibliotecii
naţionale trebuie să aibă instrumente legale clare prin care să abordeze în faţa Statului problemele legate de finanţare. Bibliotecile
naţionale trebuie să aibă o finanţare adecvată şi constantă.
Autoritate. Pentru a-şi îndeplini cu succes unele
dintre funcţiile sale naţionale (cooperarea cu alte instituţii
similare din alte ţări, coordonarea programelor naţionale
de informare, încurajarea standardizării etc) biblioteca
naţională are nevoie de recunoaştere statutară care să îi
ofere autoritatea necesară faţă de alte biblioteci.
Autonomie. O altă preocupare importantă a
bibliotecii naţionale trebuie să fie câştigarea unei
autonomii mărite a conducerii bibliotecii în ceea ce
priveşte priorităţile alocării resurselor. Acest lucru duce la
o mai mare flexibilitate a bibliotecii naţionale în faţa
schimbărilor permanente din societatea modernă.
Calitatea şi numărul legilor privitoare la bibliotecile
naţionale nu vor compensa niciodată absenţa voinţei
politice de a asigura sprijinul şi mijloacele necesare
bibliotecilor naţionale. Un cadru legislativ solid este
condiţia sine qua non pentru ca aceste instituţii să îşi poată
exercita, în mod eficient, funcţiile naţionale.
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Situaţia actuală

Fond publicaţii: 14.000.000
Număr angajaţi: 1.100
Suprafaţa totală: 130.000

Fond publicaţii: 13.500.000
Număr angajaţi: 300
Bugetul anual: 2.166.000 EURO
Suprafaţa totală: 9.000

Ţara

Franţa
România
Cehia
Ungaria
Lituania
Estonia

Noul sediu în construcţie din Splaiul Unirii
Fond de publicaţii
(u.b.)
48.000.000
13.500.000
10.000.000
7.000.000
7.000.000
3.500.000

Număr
angajaţi
3.000
300
444
550
522
495

Buget pe anul
2001
131.600.000
2.166.000
7.500.000
10.000.000
4.286.000
3.980.000

Tabita Chiriţă

Codruţa de Hillerin. Clădirea Bibliotecii Naţionale a României - rigori de arhitectură şi rigori biblioteconomice

Un program de arhitectură de tipul Biblioteca Naţională este o provocare pentru orice arhitect. Primul proiect de bibliotecă
naţională din România datează din deceniul al 9-lea al secolului trecut.
Două sunt reperele de care trebuie să ţină seama arhitectul atunci când proiectează o bibliotecă: cititorul şi cartea - să
prevadă spaţii de întâmpinare a cărţii, un circuit eficient al prelucrării, al depozitării. Din depozite, cartea trebuie să ajungă cu
uşurinţă în sălile de lectură, pe masa cititorului.
Cărţile bolnave trebuie să aibă posibilitatea de a fi tratate, iar cele deteriorate de a fi reparate. De aceea, şi traseul pe care-l
parcurg cărţile spre laboratoarele de patologie, de dezinsecţie sau de legătorie trebuie să fie lesnicios.
Arhitectul trebuie să ţină cont că o bibliotecă naţională îşi comunică colecţiile, atât prin sălile de lectură, cât şi prin diferite
tipuri de manifestări: expoziţii, conferinţe, simpozioane etc. De aceea, şi pentru aceste spaţii va trebui gândit un mobilier
potrivit, care, ajutat de o lumină adecvată, să pună în valoare personajul principal – cartea, astfel încât acesta să nu fie perturbat
cu nimic de la lunga-i viaţă.
Încă de la înfiinţarea sa în 1836, Biblioteca Statului s-a lovit de lipsa unui sediu propriu. În momentul de faţă, activităţile
Bibliotecii Naţionale a României se desfăşoară în 14 sedii aflate în Bucureşti şi în ţară, care au fost construite pentru alte
destinaţii: bursă, locuinţe, magazine, birouri. BNR avea aşadar nevoie de un sediu propriu, care să răspundă funcţiunilor
complexe pe care aceasta le îndeplineşte. În 1968, s-a elaborat o primă schiţă de proiect de clădire destinată Bibliotecii
Naţionale, însă abia în 1986 începe proiectarea şi construirea ei.
Amplasamentele au fost pe rând schimbate, până când s-a ajuns la situl din
Splaiul Unirii.
Prin desfiinţarea unei structuri urbane a vechiului Bucureşti, s-a obţinut
un teren cu suprafaţa de 5,4 ha, pe care începe construirea unei clădiri care
ocupă la sol 1,76 ha. Această clădire este astfel gândită încât să satisfacă în
totalitate exigenţele unei biblioteci naţionale. Singura hibă majoră era faptul
că ansamblul, conceput iniţial exclusiv pentru Biblioteca Centrală de Stat,
urma să-şi împartă spaţiul între BCS (Biblioteca Naţională a României) şi
Institutul Naţional de Informare şi Documentare - INID (acest institut
trebuia să ocupe aproximativ 18% din cei 129.122 m2 - suprafaţă desfăşurată
a clădirii, Aula cu 540 locuri urmând să fie folosită în comun de BNR şi
INID).
Edificiul se compune dintr-un volum dreptunghiular P+8, destinat
BNR, şi dintr-un volum semicircular P+7, destinat INID-ului (inclusiv
Aula). Construcţia are două niveluri de subsol. Volumul dreptunghiular al
Bibliotecii este compus din 11 corpuri de clădire (A, B, C, D, D1, D2, E,
F1, F2, F3, F4,), dispuse în jurul a 5 curţi interioare ce asigură ventilarea
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şi iluminatul natural. Volumul semicircular al INID-ului este legat de latura de sud a Bibliotecii printr-o curte interioară cu acces
carosabil dinspre cheiul Dâmboviţei, compus din 3 corpuri: G, H, I. Exterior clădirii, amplasat subteran, se afla corpul tehnic
care are destinată suprafaţă de 2.560 m2. Peste acesta urmează să fie construită o parcare cu 144 de locuri. Corpurile A şi C
conţin preponderent sălile de lectură, corpul D, situat central, conţine sala cataloagelor, corpurile D1, D2 şi B conţin depozitele,
corpul E este destinat laboratoarelor, legătoriei şi administraţiei. Corpurile F1, F2, F3 şi F4 conţin principala circulaţie pe
verticală a construcţiei. Corpurile G şi H conţin depozite şi săli de lectură pentru INID; corpul I reprezintă Aula. Lipit de corpul
F3, se află corpul F3d, în care urmează să se facă dezinsecţia cărţilor cu probleme.
Suprafaţa totală a depozitelor este de 29.178 m2 ( inclusiv INID), din care Bibliotecii Naţionale a României îi revin 25.089 m2.
Sălile de lectură adăpostesc 1.076 locuri şi au o suprafaţă de 2.439 m2. Serviciile de bibliotecă ocupă o suprafaţă de 6.655 m2.
Accesul principal al cititorilor se realizează pe latura de Nord, din Splaiul Unirii. Accesul publicului în Aula se face în axul
volumului semicircular, pe latura de Sud a clădirii. Accesul personalului BNR şi INID este asigurat pe latura de Est, din B-dul
Mircea cel Bătrân. Primirea publicaţiilor şi a materialelor, precum şi accesul la corpul tehnic se face pe latura de Sud, prin curtea
interioară realizată între Bibliotecă şi INID, dinspre Cheiul Dâmboviţei.
Spaţiul adoptă o modulare a tramei constructive de 6,00 x 6,00 m şi 6,00 x 9, 00 m, fapt care satisface mobilarea
suprafeţelor destinate sălilor de lectură, birourilor şi depozitelor, asigurând astfel o utilizare polivalentă, în funcţie de creşterea
importanţei funcţiunilor de lectură sau de depozitare. Pentru holurile caselor de scări F1÷F4, trama constructivă este de 12,0 x
12,0 m. Înălţimea nivelului este de 3,60 m, suficientă atât pentru suprafeţele de depozitare, cât şi pentru suprafeţele de lucru.
Înălţimea sălilor de lectură este de 7,20 m. Pereţii exteriori şi interiori sunt realizaţi din zidărie, utilizând cărămizi cu goluri
verticale. Grosimea medie a zidăriei exterioare este de 45 cm. Aceasta conferă o stabilitate a temperaturii interioare la
schimbările de anotimp, specifice ţării noastre. Această soluţie – tradiţională - este foarte potrivită destinaţiei construcţiei,
adaptată la clima temperat-continentală de tranziţie.
Pentru compartimentări, pe considerente PSI, s-au adoptat soluţii de rezistenţă la foc de 6 ore - zidărie de ½ cărămidă,
tencuită pe ambele feţe. Clădirea se încadrează în clasa II de izolare acustică. Pentru încăperile cu cerinţe deosebite de izolare
fonică (săli de lectură, cabinete de cercetare ) – s-a adoptat clasa III de izolare.
Tâmplăria exterioară este realizată din profiluri metalice laminate, tip cuplat, cu geam de 6 mm grosime. La parter şi la
primele două niveluri (sălile de lectură pe două niveluri), este prevăzut încă un rând de tâmplărie de lemn, cu geam de 4 mm.
Deoarece a fost montată încă din anul 1989, în condiţii de provizorat, fără a fi vopsită şi fără a avea geamuri, în momentul de
faţă, această tâmplărie nu mai este funcţională şi ar trebui înlocuită, adoptându-se o soluţie modernă care să permită o izolare
termică şi acustică cu un randament mai ridicat. Tâmplăria interioară este diversificată, după natura şi importanţa diferitelor
funcţiuni şi a măsurilor PSI.
Edificiul este echipat cu instalaţiile sanitare obişnuite, instalaţii tehnologice (adăpost ALA, cantină, atelier legătorietipografie, restaurare, laboratoare, staţii de pompare ape de avarie, centrală de ventilaţie (care asigură ventilarea mecanică
pentru adăpostul ALA, pentru bufet, bucătărie, depozitul general etc), instalaţii de climatizare locală, de ventilare naturală şi de
evacuare de fum; diferite instalaţii electrice (de iluminat, de automatizare a informaţiei, telefonice, de avertizare incendiu, de
pază contra efracţiei; de alarmă de incendiu, calamităţi, de proiecţie cinematografică, de traducere simultană, de antene
colective de radio şi televiziune; de televiziune în circuit închis, pentru urmărirea şi înregistrarea programelor din Aulă,
urmărirea proceselor tehnologice; - de realizare de transmisii de radio şi televiziune etc.).
Pentru circulaţia pe verticală a cărţilor, cititorilor şi personalului bibliotecii, clădirea este dotată cu ascensoare pentru
persoane şi intervenţie PSI (12) şi pentru materiale (15 – cu sarcină nominală de 100 Kg). Biblioteca poate fi echipată cu o
instalaţie mecanică pentru transportul documentelor (atât la nivelul fiecărui etaj, cât şi între niveluri) - instalaţie mecanică de
tipul casetelor autoacţionate şi al căilor de rulare duble, pe orizontală şi pe verticală.
Până la data de 13 iunie 2002, când construcţia a fost
predată RA-APPS, prin HG 578, din suprafaţa totală care
revenea BNR de 86.313 m2, erau deja finisaţi 22.271 m2 . Din
suprafaţa totală a depozitelor de 25.089 m2, o suprafaţă de
7.000 m2 este terminată, iar 14.180 m2 puteau fi terminaţi în
decurs de trei luni, cu o investiţie de 20, 6 miliarde lei, ceea ce
înseamnă că în trei luni am fi putut avea o suprafaţă de 21.180
m2 de depozite. Clădirea corpului tehnic era gata, cu toate
utilajele montate.
Clădirea a costat până în prezent aproximativ 60 milioane
de dolari. Cu o investiţie de 2 milioane dolari, poate fi dată
parţial în folosinţă. Finalizarea în totalitate a proiectului
(mobilier, amenajări exterioare etc.) va costa aproximativ 60
milioane dolari. Împărţind costurile totale la suprafaţă, rezultă
valoarea de 923 $/m2, mult mai mică decât preţul practicat în
lume în momentul de faţă pentru construcţii similare (2.500
$/m2 ). Acesta este încă un argument în favoarea ideii că
finalizarea acestei construcţii, ca Bibliotecă Naţională, este cel
mai înţelept lucru.
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Biblioteca Naţională a României este cea mai mare bibliotecă publică a statului român şi este subordonată Ministerului
Culturii şi Cultelor. Ea trebuie să păstreze şi să comunice patrimoniul cultural al poporului român.
Biblioteca Naţională poate fi considerată biblioteca-mamă pentru bibliotecile ţării. Ea nu are numai obligaţia de a strânge
şi de a păstra memoria naţională, ci şi de a o transmite generaţiilor viitoare.
Biblioteca Naţională a oricărei ţări nu aparţine numai cercetătorilor şi specialiştilor. Ea trebuie să creeze punţi de legătură
între specialişti şi marele public. Biblioteca Naţională aparţine tuturor!
Biblioteca Naţională a României are funcţiile specifice oricărei biblioteci naţionale. Prin acestea, o bibliotecă naţională se
deosebeşte de alte biblioteci. Organizarea şi responsabilităţile generale ale Bibliotecii Naţionale a României sunt cuprinse în
Legea Bibliotecilor nr. 334, apărută în Monitorul Oficial nr. 422, din 18 iunie 2002.
După 49 de ani, Biblioteca Naţională deţine un fond enciclopedic de 13 milioane de volume, incluzând fondul naţional
complet (începând cu anul 1953 - anul înfiinţării instituţiei), o importantă colecţie de manuscrise şi de cărţi vechi şi rare,
româneşti şi străine, partituri, fotografii, desene, hărţi ş.a.m.d.
Cât priveşte sediul Bibliotecii Naţionale, acesta a fost impropriu încă de la înfiinţare. Biblioteca Naţională a României n-a
avut niciodată sediu şi spaţii de depozitare potrivite. Înainte de 1989, s-au făcut nenumărate demersuri pentru rezolvarea
situaţiei. Milioane de volume erau depozitate în diverse clădiri din Bucureşti şi din ţară. După 1990, personalul bibliotecii a
lucrat în hrubele de sub Palatul Parlamentului la sortarea şi împachetarea a milioane de volume. Timp de 2-3 ani, bibliotecarii
din Biblioteca Naţională au făcut „muncă patriotică”: 3.000.000 de volume au fost cărate în viitoarea casă a Bibliotecii
Naţionale a României, din Splaiul Unirii. Un volum uriaş de carte, de muncă, de depozitare. Sunt potrivite, aşadar, cuvintele lui
Caragiale: o mutare a unei biblioteci = o inundaţie; două mutări = un foc. Săraca Bibliotecă Naţională, a avut parte de multe
mutări!
Localul în care funcţionează acum Biblioteca Naţională - Str. Ion Ghica nr. 4 - este impropriu şi ca spaţiu de funcţionare, şi
ca spaţiu de depozitare - depozite insalubre, supraîncărcate, carte nouă stivuită, periodice care nu se servesc decât pentru ultimii
doi ani. Din 1990, nimeni nu s-a gândit la necesitatea existenţei Bibliotecii Naţionale.
În lumea întreagă se construiesc biblioteci parcă într-un elan colectiv, dintr-un unanim interes. François Mitterrand anunţa
în 1988 crearea noii Biblioteci Naţionale a Franţei. Pentru construcţia Bibliotecii Naţionale din Quebec, toată societatea
canadiană este implicată. În 2004 s-a hotărât deja deschiderea Marii Biblioteci la Montreal. Pentru construcţia Bibliotecii din
Alexandria s-a dat o lege specială, iar preşedintele Mubarak are puteri depline pentru acest proiect adoptat la nivel naţional.
Decretul prezidenţial nr. 76/2001 cuprinde: Consiliul sponsorilor, condus de preşedinte, Consiliul de Administraţie, prezidat de
doamna Suzanna Mubarak şi un Director ales de Consiliul Administrativ. Biblioteca din Alexandria are 11 etaje, o suprafaţă
totală de 36.770 mp; la inaugurare, avea 200.000 de cărţi, ulterior - 8 milioane, 4.000 de periodice, 50.000 de materiale audiovideo, 50.000 de hărţi, peste 50.000 de manuscrise şi cărţi rare. Dintre bibliotecile naţionale mai apropiate, amintesc numai
Biblioteca Naţională a Ungariei. Pentru maghiari, Biblioteca Naţională Széchényi este “memoria naţiunii, moştenirea comună a
tuturor maghiarilor dinăuntru şi de peste hotare”, fiind în acelaşi timp parte integrantă a culturii europene şi mondiale. Este
vorba de o naţiune cu o puternică conştiinţă de sine.
Toate acestea sunt exemple de invidiat şi de urmat.
Pentru o ţară ca România, necesitatea unei biblioteci naţionale n-ar trebui demonstrată. Ar trebui să fie o prioritate.
Bibliotecarii au tras un semnal de alarmă faţă de viitorul Bibliotecii Naţionale a României, viitorul unei biblioteci europene. Le
lipseşte guvernanţilor, forurilor superioare ale culturii acea
dorinţă de a vedea Biblioteca Naţională nu numai cu un spaţiu
propriu, dar şi cu un loc între bibliotecile lumii? Puterea
noastră de a lupta nu a luat sfârşit, dar o armată nu poate porni
la luptă înzestrată doar cu mult curaj şi cu dorinţa de a învinge.
Avem nevoie din plin de sprijin, de resurse materiale.
Explicaţii şi promisiuni avem cât pentru două lupte. Ni se
spune că întreaga ţară are greutăţi. Biblioteca Naţională a
României nu trebuie să poarte şi ea pecetea sărăciei generale.
Pentru că o bibliotecă naţională este un necesar locaş de
cultură.
Prin munca noastră, noi, bibliotecarii, dorim să
contribuim la integrarea Bibliotecii Naţionale a României în
cultura europeană, să-i dăm locul care îi aparţine. Dincolo de
orice sprijin ideatic, politic sau chiar economic, mai avem
nevoie de fiecare dintre dumneavoastră, cetăţenii acestei ţări.
Aşadar, vă rugăm ca, de fiecare dată când intraţi în acest
monument al culturii româneşti, să nu mai fiţi oameni politici,
oameni de cultură, artişti, ziarişti, ci numai CITITORI. Numai
prin prezenţa dumneavoastră în sălile de lectură Biblioteca va
răspunde menirii ei.
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Victor Duţescu. Radiografia unei instituţii: Biblioteca Naţională a României

Romancierul american David Eddings spunea în 1998, în una dintre cărţile sale: “All the books in the world won’t help you
if they’re piled up in a heap” [Toate cărţile din lume nu-ţi sunt de nici un folos dacă stau în stivă]. S-ar părea că prozatorul
american ne-a făcut o vizită… Biblioteca Naţională a României nu are “toate cărţile din lume”. Are doar 13.000.000 u.b., ceea
ce este totuşi foarte mult în comparaţie cu alte mari biblioteci, nu numai din ţara noastră, ci şi din lume. Am putea fi printre
principalele biblioteci ale umanităţii.
Deşi avem un fond de publicaţii extrem de valoros, majoritatea cărţilor sunt ţinute, din lipsă cronică de spaţiu, în stive. Nici
măcar “bibliotecă depozit” nu ne putem numi, fiindcă într-o astfel de bibliotecă publicaţiile sunt totuşi la raft. Despre fondurile
BNR se poate vorbi în momentul de faţă mai mult în termeni de colecţii de stive, şi nu de colecţii de publicaţii. Avem astfel:
stivele Documenta Romaniae, stivele Depozit legal, stivele Carte străină etc. Mai mult, dintre acele publicaţii care sunt totuşi la
raft, foarte multe stau în condiţii improprii, în depozite în care este imposibil să se asigure condiţii minime de conservare. Astfel,
avem aproximativ 1.200.000 u.b. care pot fi servite beneficiarilor noştri, dintre care: aproape 800.000 u.b. la raft, în condiţii
satisfăcătoare, dar şi 435.000 u.b. la raft, în condiţii improprii. Alte 11.000.000 u.b. sunt în stive, dintre care: 7.154.000 u.b. în
condiţii satisfăcătoare; 3.895.000 u.b. în condiţii improprii. La toate acestea se mai adaugă Depozitul legal, cu aproximativ
1.210.000 u.b., în mare parte împachetate, în stive. În total, peste 13.000.000 u.b.
Dumnezeu ştie câte dintre aceste publicaţii vor mai exista într-un viitor, tot mai incert, când vor ajunge, în fine, la raft.
Umezeala, ciupercile, diferenţele mari de temperatură îşi vor spune cuvântul. Deşi norma internaţională de depozitare în
biblioteci este între 120 u.b./ m2 (pentru accesul liber la raft) şi maximum 600 u.b. / m2 (în depozite închise), am ajuns în situaţia
ca în depozitele BNR să avem în stivă, în medie, 4.645 u.b./m2 , de 8 ori mai mult decât maximum-ul normei internaţionale,
ajungându-se frecvent până la 12.000 u.b./m2. Este drept că atunci când s-a stabilit această normă nimeni nu s-a gândit că nişte
publicaţii dintr-o bibliotecă pot sta în stive! Dacă am respecta norma de 600 u.b./m2, am avea nevoie, pentru fondurile existente,
de o suprafaţă de 22.472 m2. În clădirea din Splaiul Unirii era prevăzută, pentru depozite, o suprafaţă de 25.089 m2, pentru
BNR, şi încă 4.095 m2, pentru depozitele INID. În total: 29.184 m2. Dacă întreaga clădire ar fi a BNR, aşa cum a fost proiectată
iniţial, ar rezulta o diferenţă de 6.706 m2 pentru creşteri viitoare (aproximativ 40 de ani). De menţionat că, dacă lucrurile
decurgeau normal, în acest an ar fi fost terminat un spaţiu de depozitare de 21.180 m2, în care ar fi putut fi depozitate (la raft)
12.600.000 u.b. Unde stau acum toate aceste publicaţii? Aproximativ 3.000.000 u.b. sunt sub cheie, în clădirea din Splaiul
Unirii, unde nu mai avem acces; - 1.000.000 u.b. în subsolul Senatului; - 800.000 u.b. în sediul central şi în depozitul de pe
strada Academiei (publicaţii care se pot servi); - 360.000 u.b la Colecţii Speciale, str. Biserica Amzei; - 1.400.000 u.b. sunt în
judeţul Sibiu (satul Galeş); restul de publicaţii se află în diferite depozite din Bucureşti (Calea Moşilor, Sfântul Gheorghe, Ţepeş
Vodă, B-dul Regina Elisabeta, Str. Budişteanu, Sfinţii Voievozi). În total: 14 locaţii, cu o suprafaţă de depozitare de 5.396 m2,
din care 2.433 m2 spaţii salubre şi 2.963 m2 spaţii improprii. La un calcul simplu, ne lipsesc în prezent 17.000 m2 pentru
depozite. Cam la fel stăm şi cu sălile de lectură, unde nu avem decât 270 locuri. La fel de prost stăm şi cu numărul de posturi.
Dacă în 1997 erau 398 angajaţi, din 2001 au rămas 301.
Cum am ajuns în această situaţie dramatică? BNR nu a avut niciodată un sediu adecvat, construit special pentru o
bibliotecă naţională. După cum se ştie, chiar sediul în care ne aflăm a fost construit pentru Camera de Comerţ şi Industrie a
României, unde a funcţionat până în 1948 Bursa de Valori. Imediat după înfiinţare, Biblioteca Centrală de Stat a funcţionat
în subsolul Tribunalului apoi, după un an, s-a mutat aici, în str.
Ion Ghica. În curând, această clădire care are o suprafaţă de
7.500 m2 şi care nu a fost construită să adăpostească o
bibliotecă, s-a dovedit insuficientă. În decursul anilor, ne-au
mai fost puse la dispoziţie diferite spaţii: subsolul complexului
alimentar din Piaţa Crângaşi, garajul “Casei Poporului”, o
şcoală dezafectată, care după un an - doi a fost demolată etc.
Nimic stabil. Cum începeam să reconstituim colecţiile, eram
forţaţi să părăsim locul, spre destinaţii tot mai ciudate. Dacă
două mutări sunt echivalentul unui incendiu, atunci multe
dintre publicaţiile BNR au trecut prin câteva incendii! Situaţia a
devenit dramatică după cutremurul din 1977, când au trebuit
scoase din sediul central colecţiile de publicaţii periodice, una
dintre mândriile acestei biblioteci (având aproape exhaustiv tot
ce înseamnă periodic vechi românesc, şi nu numai). De atunci,
aceste colecţii sunt împachetate şi mutate şi iar mutate. De
aproximativ un an şi jumătate suntem cu totul blocaţi. Cărţile
nou intrate în bibliotecă nu mai pot fi servite cititorilor, fiind
blocate (stivuite) din lipsă de spaţiu. Exista însă o speranţă –
clădirea din Spaiul Unirii, speranţă întărită la începutul anului
2001 de noul Guvern, care inclusese în Programul de guvernare
un punct referitor la finalizarea sediului Bibliotecii Naţionale.
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În anul 2002, urma să ne mutăm parţial în noul sediu (cel puţin Laboratorul de patologie şi restaurare şi Depozitul
legal). HG 578/13.06.2002 a spulberat această speranţă – sediul din Splaiul Unirii trecea în administrarea Regiei Autonome
“Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru a fi transformat în noul sediu al Guvernului. Conducerea
bibliotecii a făcut numeroase memorii şi cereri de audienţă, atât la Ministerul Culturii şi Cultelor şi Guvern, cât şi la Preşedinţie.
Singurul răspuns a fost cel al domnului ministru al culturii: “nu se negociază”. Am încercat şi găsirea altor soluţii: peste drum de
sediul central al BNR era de vânzare clădirea “Bankcoop”, de curând renovată, cu o suprafaţă utilă de 7.724 m2 şi care se vindea
cu tot cu reţeaua de calculatoare. În februarie 2002 s-au făcut demersuri ca statul să cumpere această clădire şi să o dea în
administrare Bibliotecii Naţionale. Preţul era sub valoarea consolidărilor pe care trebuie să le executăm la 4 dintre cele 14 sedii
ale bibliotecii. Nu s-a rezolvat însă nimic - statul român este mult prea sărac.
După un moment de consternare, au început protestele. S-au făcut demersuri către Camera Deputaţilor, s-au publicat
scrisori deschise către Ministrul Culturii şi Cultelor, către Guvern, către Parlament, s-a protestat în faţa Guvernului, s-au
înmânat scrisori către principalele ambasade şi organisme internaţionale (Comunitatea Europeană, ONU, UNESCO). La
Grupul pentru Dialog Social, câţiva parlamentari şi intelectuali de frunte ai ţării şi-au spus punctul de vedere, subliniind
absurdul hotărârii de guvern. Trebuie menţionat că aproape toată presa a fost alături de noi. De asemenea, au protestat, alături de
personalităţi din mediul intelectual sau politic, o serie de asociaţii: Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori din România
(Uniunea arhitecţilor, Uniunea Cineaştilor, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, Uniunea Scriitorilor şi Uniunea
Teatrală), Solidaritatea Universitară, Cadrele didactice din ASE. De asemenea, Blocul Naţional Sindical, bibliotecile
judeţene au fost alături de noi, ieşind în stradă, făcând apeluri către Parlament sau Preşedinţie, scriind în presa locală. Înalte
oficialităţi ale Uniunii Europene au sesizat Ministerul Integrării Europene (Comisarul european Gunter Verheugen, Antonios
Kosmopoulos – şeful Directoratului pentru Educaţie şi Cultură al Comisiei Europene, T. Mastrominas).
Care a fost reacţia guvernanţilor? După emiterea HG 578, Guvernul a hotărât mutarea publicaţiilor BNR din sediul
Splaiul Unirii, în depozitele Rezervei de Stat de la Popeşti-Leordeni! Această acţiune a fost stopată ca urmare a demersurilor
făcute de ABBNR şi ca urmare a interesului pe care presa l-a arătat faţă de soarta acestei instituţii culturale de rang naţional. În
consecinţa tuturor acestor acţiuni, Guvernul a plasat Parlamentului sarcina de a rezolva problema sediului Bibliotecii Naţionale.
Este imposibil să nu facem o comparaţie între soarta Bibliotecii Centrale a Statului (Biblioteca Naţională a României din
secolul 19) şi situaţia actuală: “Biblioteca… este îngrămădită într-o altă casă în ruină, umedă şi putredă, aşa încât nu numai că
orice întrebuinţare a ei a devenit cu neputinţă, dar cărţile ei sunt expuse unei grabnice stricăciuni din cauza umezelei.”…Aşa
zicea acum 107 ani Grigore Tocilescu, aşa este şi acum. Dacă veţi face o vizită în subsolurile din sediul central al BNR, unde se
află cel mai mare depozit de carte al bibliotecii, veţi descoperi apă curgând pe pereţi, frig, umezeală, o adevărată crescătorie de
ciuperci (pe cărţi, bineînţeles). Biblioteca a ajuns “la atâta strâmtoare încât nu se mai poate adaoge şi înavuţi” zicea Al.
Odobescu la 1878. Aşa este şi acum ! Întreg fondul de carte achiziţionat în ultimul an zace în stivă prin birouri, depozitele fiind
nu pline, ci superaglomerate.
De atâta grijă a statului faţă de Biblioteca Naţională a României, unii poate gândesc şi acum aşa: “Statul nostru avea odată,
pe cât îşi poate aminti oricine, o mare magazie de cărţi, pe care o numeau Biblioteca naţională…” (I. L. Caragiale la 1896).
Peste cinci ani Biblioteca Centrală a Statului era desfiinţată. Vrea oare cineva, acolo sus, ca povestea să se repete?

Temeliile ştiinţei biblioteconomice româneşti:
100 de ani de la naşterea lui Dan Simonescu
Marilena Popescu. Constantin Karadja şi Dan
Simonescu: in memoriam
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Omagiem astăzi, în cadrul Zilelor Bibliotecii Naţionale a
României, centenarul naşterii academicianului profesor Dan
Simonescu, cel care, timp de nouă decenii, a trăit cu dragostea
pentru frumos, pentru semeni, pentru carte.
Format la şcoala unor dascăli cu un profund respect pentru
studiu, profesorul Dan Simonescu a aprofundat această pasiune şi
a transmis-o, cu grijă părintească, discipolilor săi. Elaborarea
unor prestigioase lucrări privitoare la istoria cărţilor româneşti şi
străine l-a determinat să studieze în marile biblioteci din ţară şi
din străinătate. În octombrie 1969, a lucrat, la Deutsche
Bucherei din Leipzig şi la Staatsbibliothek din Berlin, în
redacţia Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Dr. Heinrich
Roloff, directorul secţiei de incunabule de la Staatsbibliothek, i-a
vorbit atunci despre prietenia sa cu marele bibliolog şi bibliofil
Constantin Karadja, singurul “român” (născut la Haga, stabilit
prin căsătorie în România) care a lucrat efectiv în redacţia acestui
impresionant catalog al tuturor incunabulelor tipărite în Europa
celei de-a doua jumătăţi a secolului XV-lea.
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Cu această ocazie, profesorul Dan Simonescu mărturisea într-un articol: “Văzând la Berlin căldura amintirii pentru
bibliologul român, ştiind că la Bucureşti singură Biblioteca Centrală de Stat îi mai poartă o pioasă amintire asociată de
colecţia inestimabilă de incunabule, fostă a lui Karadja, intrată în fondul ei propriu, am socotit că un omagiu admirativ trebuie
să-i aducem aici în ţară, unde şi-a întemeiat şi a lăsat o familie de oameni harnici, unde a organizat o bibliotecă celebră, unde
s-a manifestat ca bibliolog şi istoric, unde a publicat peste o sută de articole interesante despre istoria noastră, istoria cărţii,
tiparului şi artelor, despre jurnalele multor călători străini prin ţările noastre”.
În perioada în care lucra la redactarea Bibliografiei româneşti vechi (volumele III şi IV), profesorul Dan Simonescu l-a
cunoscut personal pe Constantin Karadja. Acesta tocmai dăruise Bibliotecii Academiei cel mai complex exemplar din
Apostolul tipărit de Coresi la Braşov în 1563.
Acest exemplar, ca şi altele, dăruite cu dragoste şi generozitate, a făcut parte din biblioteca de la Grumăzeşti (Biblioteca
Grumazestiana), Târgu Neamţ, pe care marele bibliofil a organizat-o cu pasiune şi competenţă, timp de aproape trei decenii. Ea
cuprindea circa 6.000 de volume, dintre care au fost salvate câteva sute de lucrări rare, achiziţionate din ţară şi din timpul
activităţii sale diplomatice în Europa, ca reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al României. Continua astfel tradiţia
familiei, căci la Grumăzeşti a locuit timp de mulţi ani şi o rudă a sa - etnologul român Aristide Karadja (1861-1955), profesor
universitar de biologie, membru al Academiei Române, a cărui colecţie de fluturi, unică în lume prin exemplarele sale, a fost
salvată şi donată de Constantin Karadja Muzeului de Ştiinţe Naturale Grigore Antipa din Bucureşti.
În 1931, Constantin Karadja, a fost numit consul al României la Berlin. Acolo l-a cunoscut pe Konrad Haebler,
întemeietorul Comisiei pentru Catalogul Colectiv al incunabulelor. Sub îndrumarea lui Haebler, a realizat şi a predat acestei
comisii în 1937 Lista incunabulelor din România, care cuprinde 1.431 de incunabule existente în 37 de colecţii particulare
şi publice. Din această listă, ultimele 70 de incunabule descrise au făcut parte din propria sa bibliotecă de la Grumăzeşti; iar 34
dintre ele se află în Biblioteca Naţională a României.
În toamna anului 2001, în timpul unei trieri de fonduri la Depozitul de carte din Calea Moşilor (provenite din confiscări şi
preluări de la mănăstiri, şcoli şi alte instituţii desfiinţate, dar şi de la deţinători particulari), am avut plăcuta surpriză să găsesc
câteva mape de carton pe care erau trecute diferite titluri. Cercetându-le cu atenţie, am constatat că exemplarele erau incomplete
şi aveau trecute în creion “P. Neamţ”. Cunoscând soarta bibliotecii de la Grumăzeşti, pe care în parte v-am prezentat-o, le-am
considerat ca susceptibile de a face parte din amintita colecţie. Iată ce cuprind aceste dosare:
- O mapă cu 10 planşe (de 34 cm. lungime) înfăţişând odăjdii ale capilor bisericilor ortodoxe, catolice, baptiste, anglicane,
precum şi scene legate de obiceiurile tradiţionale: înmormântare, botez, cununie etc.
- Un coligat cu lucrările lui Richard Knolles: The general Historie of the Turkes... . London, 1687. pp. 13 – 128. in folio
(33cm ); The lives of the Othoman Kings and emperors. London, printed by Adam Islip, 1638. pp. 129-130. + portr. Lipsesc
primele 12 pagini şi altele de la sfârşit. Lucrarea cuprinde portrete de sultani (Orchanes, Murat II, Mahomed I) şi informaţii
privitoare la domnia lui Iancu de Hunedoara.
- Incomplet, dar cu pagina de titlu păstrată detaşat, un Pidalion cu cârma corabiei înţelese a catoliceştei şi apostoleştei
biserici a ortodoxilor. Tradusă din greceşte de preotul Veniamin. Cu blagoslovenia înalt prea sfinţitului Mitropolit al Moldovei
Meletie. Tipărită cu cheltuiala Arhimandritului şi Stareţului Neonil în tipografia Neamţu la anul 1844 [cca 521 foi] – 35,5 cm.
Lipsă paginile de la început şi sfârşit.
- Biblia sau Dumnezeiască scriptură, tipărită în secolul al XIX-lea, cel mai probabil la Sibiu (1856-1858) – 2 volume în 1
(incompletă – 37 cm).
- A cincea mapă cuprinde lucrarea lui Vitruvius, Pollio, în traducere italiană: Della architettura [di] Giovanantonio
Rusconi con centosesanta figure dissenante... Venetia, I Gioliti, 1590. Lucrarea este incompletă, începe cu pagina 9 şi cuprinde
doar 136 de pagini dintre cele 143 câte are un exemplar complet deja existent în colecţia noastră. Chiar pe pagina 9 (prima în
cazul nostru), se află ex-librisul ştampilă a lui Constantin Karadja şi însemnarea manuscrisă: “Constantin Karadja. Iassy oct.
1917”, dovadă a faptului că exemplarul a fost incomplet încă de la achiziţionarea sa în 1917, soartă pe care considerăm că au
avut-o toate aceste lucrări amintite.
- Cea mai dificilă a fost identificarea unei mape pe care este trecut în creion “Legende sacre”. Volumul este incomplet, fără
foaie de titlu, cu paginile de la început lipsă până la caietul cu litera P. Textul este în limba latină, cu caractere gotice, pe două
coloane. Exemplarul este rubricat având la începutul fiecărei legende o iniţială manuscrisă, în cerneală roşie. Adnotările
numeroase, cu cerneală neagră, sunt în limba latină. Cele 179 de foi rămase [P3 – Z8; AA – GG... L8, a – b] cuprind o parte din
totalul de 201 legende enumerate la tabla de materii.
La un asemenea exemplar incomplet erau necesare multe indicii şi iată ce am găsit: “Explicit legenda Lombardica Iacobi
de Voragine ordinis Predicatorum, Episcopi Ianuensis”. “Incipit Prologus sup legendas sanctorr[um] quas collegit in unum
frater Iacobus ianuensis ordinis fratrum Predicatorum”. Adică Jacobus de Voragine: Legenda aurea sau Legenda sanctorum.
După consultarea cataloagelor, Hain şi Copinger au ajuns la concluzia că este vorba de un incunabul tipărit în 1495 de G.
Husner, in Argentinae [Strasbourg]. Acesta ar fi cel de-al 35-lea incunabul provenit din colecţia Karadja.
Prezentarea, în acelaşi loc, a celor doi bibliologi români - Constantin Karadja şi Dan Simonescu - nu este deloc
întâmplătoare. Cei doi s-au cunoscut şi şi-au păstrat o preţuire reciprocă, izvorâtă din dragostea lor comună pentru carte. Cartea
ca sursă de bucurie, de cunoaştere, de informare. În amintirea lor şi nu numai, vă propunem ca ziua de 11 Decembrie să fie
consemnată în calendare ca Ziua Bibliologiei Româneşti, prilej fericit de întâlnire a tuturor acelora care, zi de zi, cu pasiune şi
competenţă, deschid cărţile ca pe nişte comori, menite să-i îmbogăţească cu valori ce nu pot fi pierdute. Omenirea a uitat numele
aceluia care a dat foc Bibliotecii din Alexandria, dar nu va da uitării niciodată pe ziditorii şi întemeietorii de colecţii şi de
biblioteci.
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Dr. Liviu Papuc. O lucrare mai puţin cunoscută a lui Dan Simonescu: Catalogul manuscriselor Bibliotecii
Centrale Universitare „M. Eminescu” din Iaşi

Din perioada ieşeană a profesorului Dan Simonescu,
adică de la jumătatea veacului deja trecut, datează o lucrare
extrem de importantă şi preţioasă, nu numai pentru Biblioteca
din capitala Moldovei, ci şi pentru generaţii succesive de
cercetători din ţară şi din străinătate. Ne referim la Catalogul
manuscriselor Bibliotecii Centrale Universitare „M.
Eminescu” din Iaşi, un volum de 475 de pagini,
dactilografiat pe hârtie pelur, din care nu ştim dacă mai există
vreo copie prin ţară. Pe pagina de titlu, în josul căreia este
trecut „Iaşi, 1950-1951”, profesorul îşi pune, în colţul din
dreapta sus, cu cerneală neagră, apostila: „Exemplar pregătit
cu plăcere şi calde amintiri din anii (1942-1952) când eram
lector în BCU Iaşi. Dan Simonescu, Bucureşti, 14.XI.1979”.
Istoricul întocmirii şi prezentarea Catalogului sunt
făcute chiar de autor, într-o Prefaţă de două pagini, datată 29
aprilie 1978, în care punctează şi ceea ce considera el ca fiind
„importante particularităţi, înfăţişând întreaga evoluţie
culturală a Moldovei”. Dat fiind caracterul de raritate al
acestui document, nu ne îndoim de interesul pe care-l poate
suscita, atât ca model de cercetare, cât şi ca o contribuţie la
istoricul bibliotecii ieşene, aşa încât îl prezentăm in extenso:
„Prefaţă
În anii 1950 şi 1951, când eram profesor la Facultatea
de litere şi filozofie din Iaşi, am întocmit acest catalog al
manuscriselor „Bibliotecii Universităţii”, cum se numea
atunci.
L-am întocmit pe fişe, care au rămas Bibliotecii, am făcut copii de pe fişe pentru mine şi pe acestea le-am dactilografiat,
fiecare fişă pe o pagină.
Titlurile greceşti le-am transcris numai pe fişele rămase Bibliotecii. Urmează traducerile în româneşte ale titlurilor
greceşti şi bibliografia celor care le-au descris (C. Erbiceanu, N. Dossios ş.a.), unde cititorii vor găsi şi titlurile greceşti. La fel
am procedat cu titlurile slavoneşti. Manuscrisele au fost aşezate în depozit, pe formate, şi cotele s-au dat de la nr. 1 – n, pentru
fiecare format:
I 1-38, II 1-66, III 1-149, IV 1-52, V 1-45 şi VI 1-81, în total 431 manuscrise.
Desigur, Biblioteca a achiziţionat şi alte manuscrise, după plecarea mea din Iaşi (15 noiembrie 1952).
Până la întocmirea acestui catalog, manuscrisele aveau scrise numai titlurile lor într-un registru-inventar.
Este un număr restrâns de manuscrise, dar fondul prezintă importante particularităţi, înfăţişând întreaga evoluţie
culturală a Moldovei. Iată numai câteva din aceste caracteristici:
- Manuscrisele de cronici moldoveneşti, care au servit lui M. Kogălniceanu, cu însemnări autografe de identificare ale
primului editor.
- „Sămile”, registrele contabile ale visteriei Moldovei, din sec. al XVIII-lea.
- Manuscrisele Hajdeilor ante Bogdan şi ale lui B.P. Haşdeu: raportul de organizare a Bibliotecii Centrale, cum se numea
pe vremea când a fost el director.
- Aceste manuscrise, în bună parte, au fost achiziţionate şi cercetate de M. Eminescu, în timpul cât a fost directorul
Bibliotecii: însemnări pe mss. III 200, p. 228 (a Catalogului) şi VI 24, p. 24 a Catalogului.
- Numeroase sunt manuscrisele din secolul al XIX-lea referitoare la diferitele etape ale învăţământului moldovenesc, în
special cel superior din Iaşi (manuale didactice greceşti din sec. XVIII-XIX, cursuri litografiate de ştiinţe juridice, cadre
didactice, acte despre Academia Mihăileanu ş.a.).
- Manuscrise care arată temeinica pregătire şi cultură clasică, elină şi latină, ce au profesat personalităţi ca D. Stoica, V.
Burlă, Veiza ş.a. la Iaşi, centru al culturii clasice în România.
- Prezenţa câtorva opere literare clasice (Guevara), a unor memorii ale misionarilor catolici despre Moldova sec. al XVIIlea.
În mod firesc, pretind dreptul de proprietate şi responsabilitate asupra Catalogului, în cazul când el va folosi cercetării sau
tipăririi. În acest din urmă caz, îmi iau angajamentul, în condiţii ce vor fi fixate, să completez la zi bibliografia şi achiziţiile noi
ce a făcut Biblioteca, după întocmirea Catalogului. Mult timp a stat nevalorificat acest Catalog. Multele informaţii, cerute de
cercetătorii care ştiau de existenţa lui, m-au convins că pînă la eventuala tipărire, prinde bine să-l dau spre folosinţă chiar în
forma dactilografiată.
Dan Simonescu, 29 aprilie 1978”.
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Dan Simonescu, aşa cum l-au cunoscut

Zenovia Niculescu: Îl sărbătorim astăzi pe omul care a
schimbat destinul multor colegi de breaslă. Personalitatea lui
Dan Simonescu se reflectă nu numai în cărţile care au
fundamentat ştiinţa biblioteconomică românească – una dintre
ştiinţele umaniste -, ci şi în capacitatea sa morală şi intelectuală.
Ca specialişti ai acestui domeniu, fiecare dintre noi a studiat
cărţile lui Dan Simonescu. Mă simt onorată să am priviliegiul
ca, fiind acum vârsta pe care Dan Simonescu o avea când era
profesorul meu, să vă vorbesc astăzi despre domnia sa şi despre
şansa de a-l fi avut dascăl. Într-adevăr, Dan Simonescu mi-a
schimbat destinul şi cei 30 de ai de muncă în bibliotecă au
demonstrat că mi-am creat, astfel, un destin frumos.

Dumitru Bălăieţ: L-am cunoscut de Dan Simonescu în
anii ‘70, când am venit în domeniul bibliotecilor dinspre
ziaristică. Era perioada acelei deschideri culturale occidentale,
care a rezistat până la vestita Plenară a PCR, din 1971, când
Ceauşescu s-a întors către modelul chinez. În acest scurt interval de timp, m-am ocupat direct, în Ministerul Culturii, de
biblioteci. Oricum, fiind un cititor fervent al Bibliotecii Academiei Române, i-am cunoscut acolo pe marii specialişti ai
bibliotecilor româneşti: Ion Bianu, Sadi-Ionescu, N. Georgescu-Tistu şi Dan Simonescu. La una dintre întâlnirile cu
bibliotecarii, am avut plăcerea de a-i avea prezenţi în sală pe N. Georgescu Tistu şi pe Dan Simonescu, pe care i-am invitat în
prezidiu - un gest destul de riscant, de altfel, pentru acele vremuri…
După vizita pe care am făcut-o în Franţa, unde am văzut câteva biblioteci noi, m-am întors în ţară şi am făcut un raport prin
care arătam necesitatea ca şi în România să se construiască sedii moderne de bibliotecă. După Plenara mai sus-amintită însă,
Ministerul Culturii, care-l avea acum la conducere pe vestitul Popescu “Dumnezeu”, nu a mai acordat aceeaşi atenţie
bibliotecilor. Eu am fost dat a fară din minister şi am ajuns la BCS (BNR), care avea atunci o secţie chiar la Ministerul Culturii.
La acea dată, domnul Dan Simonescu obţinuse dreptul de a conduce lucrări de doctorat în bibliologie. Într-o discuţie pe care am
avut-o cu domnia sa, mi-a propus să-mi susţin doctoratul, sugerându-mi ca temă o lucrare despre Georgescu-Tistu, care murise
între timp. Am refuzat însă, gândindu-mă că mai important ar fi să realizez ceva concret pentru schimbarea situaţiei din
biblioteconomia românească. Am greşit, cu siguranţă.
Gheorghe Buluţă: Vreau să mulţumesc Bibliotecii Naţionale a României pentru ideea de a organiza acest Simpozion Dan
Simonescu. Cel mai mare bine pe care putem să-l facem unei cărţi este să o citim. Astăzi, cultura se schimbă, noi cei care am fost
formaţi prin lectură o să plecăm, într-un timp mai mult sau puţin îndepărtat; cei care vin după noi trăiesc însă în universul noilor
tehnologii ale informaţiei. Biblioteca trebuie să se adapteze.
Domnul profesor Dan Simonescu, la vârsta de 90 de ani, mi-a trimis o scrisoare pe care o reproduc în prefaţa acestui volum.
Iată ce spunea: “Se vorbeşte adesea de bibliotecile viitorului, esenţa constă în modernizarea lor şi mai ales în modernizarea
gândirii slujitorilor acetora, a bibliotecarilor. Biblioteca viitorului va introduce noi metode de difuzare a cărţilor şi de informare
a cititorilor, informatizarea şi automatizarea diverselor servicii. Bibliotecarul trebuie să fie pregătit din timp pentru schimbare,
pentru şocul viitorului”. Cuvintele vin de la un om care s-a format în şcoala
Academiei Române, care este reprezentantul strălucit al liniei istorice şi teoretice
în bibliologia românească, după şcoala praxiologică de la BAR! Deşi a lucrat
foarte mult în BAR, a susţinut, încă de la înfiinţare, noua Bibliotecă Centrala de
Stat. Aşa cum a spunea dl. Senator D. Bălăieţ, vremurile de atunci nu puteau
concepe că asemenea personalităţi, precum Dan Simonescu, ar putea să ocupe
posturi de conducere. Din păcate, dl. Dan Simonescu nu a putut să conducă o mare
bibliotecă din România; multe dintre scrierile sale cu privire la organizarea
învăţământului bibliologic nu au fost luate în considerare.
Cartea pe care am realizat-o în colaborare cu domnul Victor Petrescu se
înscrie în construcţia teoretică a lui Dan Simonescu. Domnia sa spunea că orice
carte se realizează în cadrul unui “complex bibliologic” – era un model de
cercetare care pornea de la ideea că o carte apare doar atunci când sunt îndepliniţi
toţi factorii care concură la deplina ei reuşită - autorul, editorul, tipograful,
librarul, bibliotecarul şi cititorul. Îmi amintesc că, în 1989, cineva de la CC a cerut
celor de la BAR tipărirea, în regim de urgenţă, a celui de al doilea volum din
Tratatul de Istorie a României; redactorii au încercat diferite scuze, una dintre
acestea fiind că manuscrisul s-ar afla la unul dintre autori; răspunsul a fost însă
prompt: lăsaţi, tovarăşi, manuscrisul, important este să apară cartea!… Cel care a
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avut ideea cărţii pe care o lansăm astăzi este Victor Petrescu, domnia sa a găsit şi editorul – profesorul Mihai Stan de la
biblioteca din Târgovişte, cel care a dat această frumoasă realizare grafică. Cartea este, în fapt, o antologie structurată pe câteva
problematici de interes ale activităţii lui Simonescu: teorie bibliologică, istoria cărţii, cercetările româneşti despre incunabule,
istoria tiparului, tipograful Kogălniceanu, Biblioteca Batthyaneum, bibliofilie etc. În capitolul Aniversări, am selectat tot ceea ce
s-a scris mai important despre personalitatea sa: Corneliu Dima-Drăgan, Dan Zamfirescu, Ion Chiţimia, Ion Stoica etc. Am
cerut unora dintre foştii săi studenţi să scrie o serie de evocări; unii au răspuns solicitării noastre: Doina Banciu, Constanţa
Călinescu, Virgil Cândea, Constantin Mălinaş, Victor Petrescu, Elena Schatz, Gabriel Ştrempel, Alexandru Zub (Dan
Simonescu fiindu-i referent la teza de doctorat). George Corbu, mare bibliofil şi colecţionar, care are în colecţiile sale
corespondenţa lui Dan Simonescu (pe care speră să o publice într-un volum de 800 de pagini), publică la sfârşitul cărţii de faţă
corespondenţa lui Simonescu cu: N.Cartojan, M. Eliade, Iorgu Iordan, Ioachim Crăciun, Al. Rosetti etc.

Victor Petrescu: Când am pornit la realizarea acestui volum, semnalele că s-ar pregăti sărbătorirea centenarului
Simonescu, la nivel naţional, erau aproape inexistente. Ne-am gândit că un asemenea demers poate fi un modest omagiu adus
celui mai mare bibliolog român al ultimilor 50 de ani. Am apelat la colaboratorii şi prietenii noştri care l-au cunoscut pe
profesorul Dan Simonescu. S-a adunat un material uriaş, astfel că a trebuit să facem o selecţie foarte riguroasă.
L-am cunoscut pe Dan Simonescu în mai multe ipostaze, şi fericite, şi mai puţin fericite. Se spunea despre el că este foarte
cumsecade. Cumsecădenia venea dintr-o mare frumuseţe interioară, morală. Avea răbdarea pedagogului, tenacitatea savantului
şi o mare capacitate de altruism în a împărtăşi cunoştinţele celor care voiau să înveţe. În acest sens, avea un ochi foarte critic –
se înconjura numai de oameni pe care-i considera dedicaţi acestui domeniu. După părerea mea, Dan Simonescu este singurul
care a făcut, în ultimii 40 – 50 de ani, şcoală de bibliologie în România şi care a lăsat în urmă discipoli. Sperăm ca anul viitor să
mai realizăm încă un volum dedicat istoricului literaturii române medievale – Dan Simonescu.
Emil Bucescu: A vorbi despre profesorul Dan Simonescu este un lucru greu, o temă grea, din pricina temerii că poate nu
vei găsi cuvintele cele mai alese, cele mai potrivite, mai ales dacă îţi propui să îl descrii pe omul care a fost Dan Simonescu. Dan
Simonescu îţi comunica o senzaţie de distincţie spirituală, care se întemeia pe o frumuseţe morală. Această distincţie a sporit la
anii senectuţii, cei ai unei tinereţi neînvinse de timpul care trecea. Era un savant înnăscut. Lucra tăcut, fără reclamă, fără să
stoarcă avantaje din necontenita-i trudă. Spre sfârşitul perioadei de studii din Grecia, pentru elaborarea tezei sale de doctorat, i
s-a propus conducerea unui seminar de paleografie română la Universitatea din Atena; mai târziu, aflându-se la studii în Franţa
(în primii ani, când era asistent la catedra de Istoria Literaturii Române Vechi, condusă de N. Cartojan), a fost invitat să ţină
prelegeri de literatură română veche la Universitatea din Lyon; spre sfârşitul vieţii, profesorul de limbă, literatură şi cultură
română de la Universitatea Oxford Dennis Deletant i-a propus să vină ca professor visiting pentru un curs de elemente de
literatură română veche. A refuzat de fiecare dată. Profesorul Dan Simonescu ar fi putut face o glorioasă carieră ştiinţifică şi în
străinătate. A fost însă atât de român încât şi-a preferat ţara de baştină pentru a-şi ridică activitatea universitară la rang de
misiune culturală – o atitudine pe care n-au avut-o prea mulţi dintre universitarii vremii. Socotesc că am avut un privilegiu
sporit, acela de a putea să fiu în preajma profesorului, chiar până în ultimile sale zile de viaţă. În seara de 10 marie 1992, i-am
spus la plecare noapte bună, neştiind că urma noaptea fără răsărit...

Biblioteca Naţională Virtuală

Luminiţa Gruia. Biblioteca Naţională Virtuală. Propunere de proiect

Evoluţia tehnologică se manifestă şi în lumea bibliotecilor, oferind noi soluţii de arhivare, de prezervare şi de acces la
documente. După cum se ştie, în bibliotecile din România eforturile de digitizare sunt sporadice, izolate şi nesusţinute. Acest
material propune o abordare coerentă la nivel naţional a procesului de digitizare, pentru ca efortul fiecărei biblioteci în parte să
fie diminuat.
Înainte de a propune un proiect de digitizare, trebuie să răspundem
la câteva întrebări esenţiale: De ce?, Pentru cine?, Ce?, Cu ce?, Cum?
“Nu digitizăm cărţi!... Avem atâtea documente în colecţiile speciale
pe care nu le-a văzut nimeni şi este mai important să le scoatem pe ele
mai întâi la lumină” (James Billington, Library of Congress).
De ce? Dificultăţile sunt evidente: digitizarea este costisitoare,
necesită folosirea unor echipamente performante, e nevoie de personal
calificat, impune folosirea unor soluţii tehnice avansate pentru stocarea
pe termen lung a resurselor digitale.
Aşa că, de ce să ne batem capul?
Pentru ce? Iată, însă, şi avantajele acestui proces: acces rapid,
simultan, de la distanţă, acces rapid la părţile componente ale unui
document, îmbunătăţirea calităţii căutărilor în documente, prezervarea
documentului original, repunerea în circulaţie a unor documente dificil
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de consultat (rare, fragile), identificarea prin comparaţie a unor documente aflate fizic în locuri diferite, participarea la baze de
date de resurse electronice la nivel local, naţional şi internaţional, integrarea diverselor tipuri de resurse media.
Pentru cine? Cei care vor beneficia de rezultate sunt: utilizatorii bibliotecilor, muzeelor, arhivelor, profesioniştii din
domeniul informării şi documentării, cercetători, instituţii culturale sau firme private, oricare alte persoane interesate.
Ce? Cu siguranţă, nu se poate digitiza totul deodată. Prin urmare trebuie să ne stabilim criterii de selecţie a documentelor
de digitizat: valoare intrinsecă, complementaritate, cererea utilizatorilor, reprezentativitate pentru cultura naţională în contextul
globalizării.
Cu ce ? Problema acută sunt resursele: echipamente, resurse umane, comunicaţii.
Cum? Printr-un Program naţional de digitizare care va conţine proiecte specifice.
Scopul Programului Naţional de Digitizare înseamnă definirea priorităţilor pentru proiectele majore de digitizare şi
stabilirea unei strategii. Instituţiile participante: biblioteci, muzee, arhive.
Fazele programului: 1.Chestionar în vederea analizei situaţiei existente şi a stabilirii strategiei; 2. Centralizarea datelor; 3.
Crearea unei echipe coordonatoare, formată din reprezentanţi ai tuturor instituţiilor interesate; 4. Elaborarea strategiei; 5.
Desfăşurarea proiectelor monitorizate de echipa coordonatoare a programului.
Care sunt principalele direcţii ale programului?
1. Digitizarea documentelor de patrimoniu: carte rară, carte veche, manuscrise, stampe, fotografii, documente istorice,
periodice vechi, incunabule, documente audio-video analogice etc. 2. Introducerea în colecţiile Bibliotecii Naţionale Virtuale a
unor publicaţii curente (cărţi fundamentale ale culturii române, lucrări ştiinţifice, publicaţii de referinţe, publicaţii periodice)
prin încheierea de protocoale cu firmele producătoare (edituri).
Care sunt sarcinile echipei coordonatoare: 1. Elaborarea strategiei; 2. Depistarea unor surse alternative de finanţare; 3.
Asigurarea asistenţei metodologice pentru redactarea proiectelor; 4. Monitorizarea etapelor proiectelor.

Dan Marinescu. Biblioteca digitală TinREAD – Acces total la informaţie totală

Atunci când accesează o bibliotecă pe Internet,
utilizatorii, indiferent de nivelul lor de pregătire, îşi
doresc să găsească textul integral al documentelor, adică
“informaţia totală”. Biblioteca digitală TinREAD este un
exemplu de “acces total la informaţie totală”, întrucât
oferă posibilitatea de a consulta toate informaţiile care
definesc un document, inclusiv conţinutul acestuia,
folosind criteriile standard de căutare a informaţiei atât la
nivelul descrierii bibliografice a unităţilor, cât şi la nivelul
conţinutului informaţiei. De ce “informaţie totală”?
Pentru că utilizatorul poate accesa, pe baza informaţiei
regăsite, chiar pe mai multe niveluri de specializare,
conţinutul integral, iar acest lucru este posibil într-o
varietate de formate de publicare.
Ce este o bibliotecă digitală? Există multe definiţii
ale “bibliotecii digitale”. Termeni ca bibliotecă
electronică sau bibliotecă virtuală sunt adeseori folosiţi
ca sinonime pentru a desemna o bibliotecă digitală.
Discuţiile privind implicaţiile terminologice suscită, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, multe pasiuni şi dau naştere unei
întregi literaturi de specialitate cu argumente pro şi contra. Dacă termenul de “bibliotecă electronică” sugerează mai degrabă
modalitatea tehnică de realizare a unei astfel de biblioteci, termenul de “bibliotecă virtuală” trimite în schimb la modalitatea
logică de a imagina şi de a face posibilă o astfel de bibliotecă.
Termenul de “bibliotecă digitală” include ambele direcţii, fiind folosit şi recomandat de către DLF (Digital Library
Federation). Acesta este motivul pentru care a fost preferată folosirea acestei din urmă formule pentru a desemna o bibliotecă
cu următoarele caracteristici: - colecţiile bibliotecii digitale nu se limitează la documente ce reprezintă digital lucrări existente
în formă fizică, ele includ şi documente noi, care nu pot fi reprezentate sau distribuite în format tipărit; - biblioteca digitală oferă
posibilitatea consultării atât a descrierilor bibliografice, cât şi a informaţiei totale, prin interacţiunea dintre descriere şi conţinut;
- biblioteca digitală necesită tehnologii care să structureze informaţia în vederea accesării şi să facă legătura între datele
provenite din mai multe surse şi servicii de informare, legătura dintre informaţii fiind transparentă pentru utilizatorul final; biblioteca digitală se constituie într-un sistem deschis care face posibilă extinderea informaţiei prin integrarea de noi
componente.
În biblioteca digitală pot fi introduse: a) descrieri bibliografice (monografii, seriale); b) informaţie audio-video (cărţi
scanate, cărţi full-text, albume, materiale multimedia); c) descrieri ale obiectelor de patrimoniu (cu imagini sau cu alte
informaţii multimedia ataşate)
De la catalogul digital la biblioteca digitală. Dacă noţiunea de catalog digital este o paradigmă a societăţii informaţionale
şi a ştiinţei informării şi documentării, nu aceeaşi este situaţia şi în cazul unei biblioteci digitale. Catalogul digital este o colecţie
de descrieri bibliografice relaţionate care reprezintă transpunerea catalogului tradiţional în spaţiul digital. Biblioteca digitală
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face posibil accesul la informaţia totală, care poate fi consultată on-line, incluzând, pe lângă catalogul digital, şi posibilitatea de
a accesa conţinutul obiectelor descrise.
Catalogul digital TinLib este componenta principală în sistemul integrat de bibliotecă TinLib, un sistem software care
gestionează tot ceea ce se întâmplă într-o bibliotecă. Acest sistem este utilizat de peste 100 de biblioteci din ţară: Biblioteca
Naţională a României, 35 de biblioteci judeţene, biblioteci specializate, Biblioteca Preşedinţiei, Biblioteca Senatului, biblioteci
universitare şi academice.
Ce aduce nou o biblioteca digitală? - în primul rând, acesul la textul integral al documentelor; în al doilea rând,
bibliotecile digitale sunt organizaţii care furnizează resurse, incluzând personal specializat, pentru selectarea, structurarea şi
relaţionarea informaţiei (până la nivelul conţinutului), pentru oferirea accesului la informaţie, pentru interpretarea, distribuirea,
conservarea integrităţii şi asigurarea persistenţei în timp a colecţiilor de lucrări digitale. Bibliotecile digitale pot fi folosite atât
în vederea informării, documentării şi publicării, cât şi în procesul de învăţare la distanţă (e-learning), prin dezvoltarea unei
componente de interactivitate.
Platforma de implementare TinREAD. Pentru realizarea sistemului TinREAD, au fost utilizate sistemele software de
bibliotecă TinLib (The Information Navigator for LIBraries) şi TinWeb (The Information Navigator for Web). Pornind
de la sistemul TinLib, un sistem software cu funcţionalităţi depline de catalog digital, s-a implementat o componentă specifică
bibliotecilor digitale - full-text-ul. A fost adăugată şi o componentă care să permită manevrarea calitativă a textului. În biblioteca
digitală TinREAD, colecţiile sunt gestionate de sistem prin componenta TinLib pentru a opera descrieri, pentru a introduce
datele necesare descrierii unei unităţi bibliografice, pentru a le face accesibile publicului. Cealaltă componentă – TinREAD este componenta interfaţă web a sistemului (modalitatea de acces la date în integralitatea lor din Internet). În cadrul TinREAD
au fost implementate extensii ale sistemului TinLib cu ajutorul funcţiilor de full-text, utilizând funcţiile de grupare, de
structurare şi de descriere a informaţiei. O altă componentă importantă priveşte colaborarea cu celelalte componente, servicii şi
funcţionalităţi ale bibliotecii.
Navigarea este un sistem ingenios de vizualizare a informaţiilor din cataloage, care se bazează pe legăturile dintre
câmpurile bazelor de date ale sistemului. Navigarea permite pornirea căutării din orice punct – câmp sau fişier de autoritate ce
conţine valorile unui câmp (Ex: editura). Sistemul TinREAD oferă posibilitatea navigării folosind facilităţile de formatare a
unui document pe secţiuni şi puncte de acces.
Căutarea. TinREAD dispune de toată gama de căutări disponibile în TinLib (exacte sau cu trunchiere, cu operatori
booleeni, căutări combinate etc.). Acest lucru este posibil în baza funcţionalităţii disponibile în TinLib. În plus, în TinREAD este
implementată o nouă posibilitate de căutare. Acest lucru a fost posibil prin extinderea facilitată de structurarea informaţiei de
conţinut şi a textului integral, cu posibilitatea căutării după diferitele secţiuni în care opera este structurată, după descrierea de
tip analitic a informaţiei şi prin căutările în textul integral al documentelor. Sunt posibile peste 1.000.000 de combinaţii de
căutare pe baza descrierii documentelor, adică prin selectarea diferitelor câmpuri disponibile în descrierea bibliografică.
Pe lângă operaţiile obişnuite de regăsire a informaţiei (asigurate de TinLib), cu ajutorul modulului TinREAD pot fi
manevrate obiecte de tip full-text şi multimedia. Facilităţile de gestionare a informaţiilor full-text şi multimedia includ întreaga
gamă: - texte formatate identic după modelul original; - posibilitatea de accesare pe diferite niveluri de competenţă; - folosirea
facilităţilor de adnotare; accesarea de imagini, secvenţe video, sunet, full-text, pagini Internet etc. Meniul principal oferă acces
la tipurile principale de căutări; tot aici se poate alege nivelul de specializare pe care un utilizator îl foloseşte. În funcţie de acest
nivel, sistemul oferă acces la date în mod corespunzător. De asemenea, există un buton de ieşire şi o sumă de opţiuni de
informare.
Toate funcţiile specifice unui sistem de bibliotecă îşi găsesc corespondenţa în funcţionalitatea TinREAD: - parcurgerea
paşilor în sens invers; căutările (salt în listă, filtru), operatorii booleeni, help, ieşire, tipărire, salvare pe disc etc. Dacă
înregistrarea selectată conţine înregistrări multimedia, acestea sunt “derulate” corespunzător (afişare imagine, ascultare sunet,
lansare pagină web).
Căutarea rapidă oferă utilizatorului posibilitatea de a “sări” direct la un titlu, nume de autor, gen literar, valori prezente
într-o listă, tastând primele litere ale informaţiei căutate. Căutările filtru se derulează invocând un “filtru”, utilizatorul putând
să caute informaţia dorită în orice parte componentă (câmp) a unei înregistrări (într-o înregistrare se memorează toate
informaţiile referitoare la o publicaţie); căutarea se poate continua printr-o nouă folosire a filtrului şir asupra listei de titluri
obţinute. Căutarea poate fi “rafinată” prin folosirea operatorilor booleeni. Căutarea cu exemplu dat dă utilizatorului capacitatea
de a realiza căutări complexe, prin combinarea câmpurilor înregistrărilor. Sistemul TinLib este un întreg serviciu de informare
bibliografică sau documentară prin care se obţin astfel informaţii despre materiale nou-intrate sau apărute într-o anumită
perioadă, cărţi într-o anumită limbă, bibliografii la cerere, studii etc. Un alt tip de regăsire a informaţiei este căutarea
predefinită - căutare cu exemplu dat memorată sub un anumit nume. În acest fel, operaţia de completare a machetei nu
trebuie repetată la fiecare nouă solicitare ci, simplu, este apelată căutarea cu numele corespunzător. Căutarea bazată pe liste
oferă utilizatorului posibilitatea salvării şi combinării rezultatelor căutărilor. Listă obţinută în urma unei căutări poate fi
memorată şi combinată (cu ajutorul operatorilor logici) cu o altă listă, informaţiile căutate fiind trecute în o a treia listă. Acest
gen de căutare este folosit cu succes la obţinerea bibliografiilor complexe.
Afişare/Tipărire. Sistemul generează automat fişa ISBD pentru toate cele patru tipuri de unităţi bibliografice (carte,
articole, seriale, audio-video) şi o afişează pe ecran. Celelalte două modalităţi de afişare a descrierii unei publicaţii sunt în
format “etichetat” (labeled = cu etichete) şi în format UNIMARC. Toate aceste descrieri pot fi vizualizate pe ecran, tipărite,
trimise prin e-mail ca descrieri bibliografice, importate în alt sistem informatic de bibliotecă etc.
Cataloage colective şi Cataloage colective distribuite. O caracteristică importantă a sistemului TinREAD este
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posibilitatea de lansare de apeluri multicasting - căutarea simultană în cataloagele mai multor biblioteci aflate geografic la
distanţă. Utilizatorul lansează o căutare şi selectează dintr-o listă bibliotecile pe care doreşte să le interogheze. TinREAD
investighează simultan toate bibliotecile selectate, primeşte răspunsul de la fiecare în parte, cumulează rezultatul şi îl prezintă
utilizatorului ca pe un tot. Pentru a localiza informaţia în lista de înregistrări cumulate este specificat deţinătorul. În acest mod,
utilizatorul caută simultan în colecţiile unei biblioteci virtuale, sumă a bibliotecilor fizice. Fiecare dintre bibliotecile participante
la un astfel de catalog trebuie să posede un server de baze de date TinLib sau un server de tip Z39.50.
Multimedia. Tipurile de informaţii multimedia şi full-text care pot fi gestionate ca atare de TinREAD sunt: HTTP, HTML,
XML, PDF, DOC, JPG, GIF, BMP, AVI, XLS, PPT, PPS, MP3. TinREAD permite astfel manevrarea nu numai a publicaţiilor
tipărite, ci şi a materialelor de tip audio/video sau a informaţiei în general, precum şi a informaţiei care se găseşte doar în format
digital. TinREAD oferă posibilitatea publicării şi accesării de texte oricât de complexe, din toate domeniile: ştiinţă (matematică,
chimie, fizică, medicină etc), discipline umaniste etc.
Adnotări şi interfaţă personalizată. Sistemul oferă posibilitatea de a utiliza o interfaţă personalizată şi de a crea adnotări
în funcţie de tipul utilizatorului (specializat sau nespecializat). Pentru un utilizator specializat, sistemul permite crearea de
adnotări printr-un sistem care gestionează date suplimentare pentru fiecare tip de acces. În funcţie de tipul utilizatorului, datele
sunt prezentate într-o formă extinsă - cazul utilizatorului specializat (cercetătorii, bibliotecarii etc) - sau standard (pentru
utilizatorii care nu au nevoie de informaţie extinsă).
Implementări TinREAD. Până în prezent, au fost instalate mai multe biblioteci digitale TinREAD:
- Proiectul Resursele Media Româneşti – digitizarea periodicelor româneşti vechi şi moderne. Fundaţia Concept,
organizaţie membră a Soros Open Network România a iniţiat proiectul Resursele Media Româneşti, digitizarea periodicelor
româneşti vechi şi moderne (RMR). Programul RMR se realizează prin cooperarea în cadrul unui consorţiu de instituţii
constituit în vederea realizării unor instrumente informatice profesionale (baze de date full-text), folosind principiile
biblioteconomice de organizare, adresare şi accesare a informaţiei. Programul RMR se adresează următoarelor instituţii:
biblioteci (publice, naţionale, de cercetare şi altele); instituţii de învăţământ; instituţii şi organizaţii culturale; institute de
cercetare; centre de documentare şi informare; organizaţii non-guvernamentale; departamente de informare ale organismelor
guvernamentale; instituţii mass-media. Folosind facilităţile extinse de descriere, navigare, căutare şi accesare a fişierelor
multimedia ataşate înregistrărilor, oferite de biblioteca digitală TinREAD, programul RMR oferă accesul utilizatorilor la o bază
de date unitară, cu posibilitatea vizualizării conţinutului original al periodicelor.
- Biblioteca Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti dezvoltă un proiect de bibliotecă digitală folosind platforma
TinREAD. Caracteristica acestei implementări este preponderenţa materialelor din domeniul tehnic.
- Bibliografie şcolară. Utilizând aceeaşi platformă TinREAD, a fost dezvoltat, în colaborare cu Editura Litera, un portal de
tip bibliografie şcolară ce oferă accesul structurat la operele scriitorilor din bibliografia şcolară obligatorie, conţinând peste
100.000 de pagini. Operele prezente în sistem sunt avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Dezvoltări ulterioare. Prin intermediul sistemului TinREAD, instituţiile care îşi construiesc o bibliotecă digitală îşi pot
publica lucrările curente: buletine, reviste, cărţi sau orice alt tip de documente de interes public sau strict profesional. De
exemplu, Biblioteca Naţională a României, care editează mai multe lucrări de specialitate, cum ar fi: Abstracte în bibliologie şi
ştiinţa informării, Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România, Bibliografia Naţională, Bibliografia
Cărţilor în curs de apariţie – CIP, Revista Bibliotecii Naţionale etc, poate publica prin intermediul unei biblioteci digitale
TinREAD aceste lucrări, ele putând fi astfel accesate imediat de instituţiile interesate (bibliotecile publice, organizaţiile
profesionale din domeniu etc). Instituţiile care editează publicaţii vor scuti astfel cheltuielile suplimentare pentru tipărire şi
transport iar instituţiile interesate vor putea beneficia de lucrări imediat, folosind un format care permite selectarea informaţiilor
de interes.
Concluzii şi perspective. TinREAD este o bibliotecă digitală care oferă soluţii practice de lucru, cu facilităţi extinse de
căutare, de navigare şi de accesare a informaţiei, atât la nivelul descrierii bibliografice, cât şi la nivelul conţinutului
documentelor. TinREAD utilizează o interfaţă intuitivă, uşor de folosit, respectând întru totul standardele Internet de lucru,
oferind posibilitatea accesării documentelor originale, prin accesarea fişierelor multimedia ataşate înregistrărilor. Sistemul
permite introducerea de date personalizate, note şi adnotări în funcţie de tipul utilizatorului (simplu sau specializat), fiind în
acest fel un instrument de lucru foarte util atât pentru specialişti, cât şi pentru simplii utilizatori. Prin posibilitatea de a structura
conţinutul operei pe secţiuni, sistemul facilitează modul de acces la informaţia integrală a documentelor. O facilitate foarte
importantă o bibliotecii digitale TinREAD este faptul că informaţia poate fi introdusă folosind caractere din diversele alfabete
existente, datorită implementării integrale a standardului Unicode.
În perspectivă, biblioteca digitală TinREAD, care are toate facilităţile necesare susţinerii cu succes a procesului de eLearning, va putea fi folosită în vederea punerii în practică a procesului de învăţare la distanţă, datorită facilităţilor sale extinse
care îi permit extinderea unor procese interactive de lucru. O categorie importantă a utilizatorilor de informaţii sunt elevii,
studenţii, profesorii, cercetătorii, muzeografii, arheologii. Fiecare dintre aceştia poate fi integrat ca utilizator de informaţii în
sistemele proprii (şcolare, universitare, de cercetare), dar şi ca potenţial utilizator pentru orice altă sursă de informaţii
disponibilă. Astfel, procesul de e-learnig, care utilizează una dintre metodele cele mai noi în procesul de învăţământ, poate fi
folosit atât de categoriile de utilizatori menţionate mai sus, cât şi de orice utilizator dornic să-şi îmbunătăţească nivelul de
cunoştinţe. În această perspectivă, biblioteca digitală TinREAD va putea utiliza o componentă specială numită TinDICT, care
integrează în sistem informaţii ce includ mai multe tipuri de dicţionare folosite în sprijinul procesului de învăţare la distanţă.
Detalii tehnice. TinREAD respectă standardele pertinente pentru o asemenea implementare software: - Unicode; Unimarc; - Z39.50; - XML; - Clustering.
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Atunci când am pornit la proiectarea paginii WEB a BNR, ne-am pus două întrebări: Ce aşteaptă utilizatorul să găsească
în această pagină? şi Cum putem să facem acest lucru cât mai prietenos cu putinţă?
Trecând peste evidenţa faptului că utilizatorul speră să găsească toate publicaţiile full-text, am aşternut pe o foaie de hârtie
toate serviciile pe care biblioteca le oferă utilizatorilor săi.
Următoarea operaţie a fost să încercăm să uşurăm efortul utilizatorilor, folosind pagina WEB pentru a micşora la minimum
efortul de a ajunge la serviciile noastre. Am încercat să ţinem cont astfel de posibilitatea utilizatorului de a se informa cât mai
amănunţit asupra tuturor serviciilor pe care le oferim, astfel încât în momentul în care se deplasează la biblioteca noastră să ştie
exact ce, unde şi cum poate să beneficieze de un anumit serviciu. Am stabilit apoi toate acele servicii care pot deveni on-line.
Astfel, o parte dintre serviciile oferite de ISBN-ISSN, referinţele prin e-mail, şi - bineînţeles - mult aşteptatul catalog on-line, au
devenit accesibile odată cu lansarea noii pagini WEB a bibliotecii.
Următorul pas a fost să ne asigurăm că utilizatorii noştri vor putea să ne transmită opiniile lor cu privire la fiecare serviciu
în parte. Am realizat acest lucru asigurând adrese active de e-mail pentru fiecare dintre serviciile oferite. Ne-am dorit apoi ca
aceia care ne vizitează să poată comunica, şi aşa a apărut Forumul.
Un bun prilej pentru a face cunoscute o parte dintre documentele aflate în Colecţiile Speciale ale bibliotecii îl oferă
Expoziţia virtuală, care va oferi imagini ale documentelor digitizate. Primele exponate au fost ex-libris-uri din colecţiile
bibliotecii.
Echipa care a lucrat la proiectarea site-ului a fost formată din reprezentanţi ai fiecărui departament al bibliotecii. Partea de
design a paginii a fost asigurată de graficianul Titi Popovici, colegul nostru de la Cabinetul de Cartografie. Ştefania Călin,
împreună cu colegii de la firma R.P.DESIGN, a asigurat punerea în formă HTML a site-ului, iar Catalogul on-line a fost
instalat de firma IME. Acum, după ce pagina a fost lansată oficial, de bună seamă că am început să ne întrebăm care este
rezultatul efortului nostru. Din păcate, la scurt timp au început să apară o serie de probleme:
1. Pe cât de simplu fusese pentru noi să facem modificări în pagină, înainte de a o instala pe server, pe atât de complicat era
să facem acum o modificare, cât de neînsemnată. De aici am tras concluzia că este foarte important să ai nu numai site-ul, dar şi
interfaţa care să îţi permită modificări rapide.
2. Site-ul unei biblioteci trebuie actualizat tot timpul. Trebuie să ai posibilitatea de a adăuga în orice clipă o veste, o
invitaţie… Nici Catalogul (inima unui site de bibliotecă) nu voia să meargă destul de repede şi se bloca adesea. Am aflat că acest
lucru se întâmplă pentru că serverul pe care este pus site-ul este subdimensionat. “În istoria mondială a invenţiilor un loc aparte
îl are Denis Papin, care printre altele în jurul anului… 1700 a construit o navă propulsată cu motorul de aburi, o navă
scufundătore – un submarin de fapt. Submarinul legat de o macara urma să fie lansat în apele LAHN-ului. Dar macaraua s-a
rupt, nava s-a desprins, a fost izbită de chei şi s-a dus la fund. Concluzia? Nava propulsată de un motor cu aburi nu este decât
o aventură nerealistă”1. Dorim sau nu dorim, astăzi pagina noastră WEB se află în aceeaşi situaţie cu submarinul construit de
Denis Papin... În plină societate de consum, biblioteca trebuie să înveţe legile pieţii. Şi acest lucru nu-l poate face nici
catalogatorul şi nici specialiştii diverselor departamente ale bibliotecii. Pentru aceasta, este necesar un nou departament care să
se îngrijească de reevaluarea situaţiei când serverul se blochează (sau macaraua se rupe!), care să ştie, înaintea bibliotecarului,
ce aşteaptă utilizatorul de la el şi care să găsească soluţia pentru ca rodul efortului bibliotecarului să servească într-adevăr
utilizatorului. Un departament care să-l ţină la curent atât pe contribuabil (din banii căruia funcţionează instituţia), cât şi pe cel
pus vremelnic să gestioneze aceşti bani şi care, în ultimă instanţă, stabileşte bugetul bibliotecii. Acest departament este
Departamentul de Marketing.
Mă opresc aici şi îmi propun să deschid o rubrică permanentă care să încerce să surprindă toate acele aspecte care acoperă
activitatea de marketing.

1. Muscan, Catinca. Orele lui Prometeu. Bucureşti: Albatros, 1986, p.164 - 167
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Profesie. Profesionalism

45 de ani de arheologie.
Interviu cu domnul profesor Alexandru Suceveanu, director-adjunct
al Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”
Reporter (R): Stimate domnule director-adjunct Alexandru
Suceveanu, în ce stare sunt colecţiile pe care Institutul de
Arheologie le are în patrimoniu?
Alexandru Suceveanu (S): Noi ţinem de Academia Română. În
1944, după bombardamentul de la Facultate, familia Macca a cedat
această clădire Muzeului Naţional de Antichităţi. Până în 1956, a fost
numai muzeu, apoi a fost şi institut şi muzeu, din 1965 de muzeu s-a
ales praful… Noi, de fapt, suntem acum într-o situaţie dificilă cu toată
partea aceasta de patrimoniu. Am început o acţiune temerară de
reinventariere, pentru că registrele de inventar sunt un dezastru.
Inclusiv eu ajut la această acţiune. Câteva generaţii vor trebui să
muncească pentru a duce acest institut la parametrii unei instituţii
onorabile, în care cercetătorul să poată veni să vadă orice piesă
doreşte, să afle orice informaţie. Eu am bucuria că a început această activitate şi că am găsit drumul pe care trebuie
să mergem. Avem deja 20 de calculatoare, pentru 40 de cercetători. Vor mai fi achiziţionate şi altele. Avem şi email.
R: Dar a existat un inventar al acestor colecţii?
S: Da, caiete, caieţele, 70 de numărători … Acum am hotărât să introducem în calculator aceste date.
R: Biblioteca în ce situaţie se află?
S: E într-o situaţie mai bună, în măsura în care sunt mai puţine piese. Fişierul care se întocmeşte este brut - până
la fişierul tematic, mai avem multe de făcut. Vreau să vă spun că nici la nemţi, care pentru noi rămân idealul, fişierul
nu era computerizat. Au însă nişte fişe scrise de mână extraordinare. Dacă vrei să ştii ce a scris un cercetător român,
nu poţi afla dintr-o bibliotecă românească, în schimb, la nemţi le găseşti… Extraordinar! Toate periodicele româneşti
de specialitate sunt acolo: Pontica, Peuce, Marmatia, Arheologia Moldovei… Articolele sunt trecute alfabetic şi
tematic.
R: Biblioteca deţine şi manuscrise, carte rară, cu dedicaţii, sau doar carte curentă?
S: Nu, doar carte curentă. Biblioteca noastră este onorabilă. Ea este acum, financiarmente vorbind, în regulă.
Prin 1998, Ministerul Educaţiei ne-a dat afară. Directorul administrativ, Dan Pahoni, mi-a spus: dacă nu vii într-o
jumătate de oră să-ţi iei cărţile, le arunc în stradă şi pun toporul pe rafturi… Biblioteca se afla atunci într-o clădire la
care aspirau cei de la Ministerul Educaţiei - Casa Negulescu, pe Berthelot. În fine, a fost o nebunie. Clădirea aceasta
în care funcţiona biblioteca, din strada N. Iorga 21, a fost luată abuziv, în 1984, de cei de la Comisia de Organizare
şi de Economisire a Spaţiului (COES), prezidată de tovarăşul Emil Bobu, mâna dreaptă a “tovarăşei”. Cu toate
intervenţiile, nu s-a putut face nimic… Sperau că o vor „mărita” la vreo ambasadă, să se umple de bani. Până la
urmă, a luat-o Fondul Plastic. Comisia Bobu ne-a împrăştiat o parte în strada Spiru Haret, nr. 8, 10 – 12, unde se află
şi Editura Didactică şi Pedagogică. Biblioteca însă funcţiona în casa Negulescu. După cum spuneam, în 1998,
Ministerul Educaţiei nu a mai vrut să ne ţină. Ce era să facem? Spaţiul de la Casa Academiei, clădirea de lângă
Parlament, care ne-a fost repartizat în 1990, nu era o soluţie – ar fi însemnat să o înmormântăm, pentru că lucrările
de finisare merg foarte încet. Urmează să se facă în curând recepţia. Când va fi terminată clădirea, birourile noastre
vor fi la parter, pentru bibliotecă spaţiul este foarte generos, la fel şi pentru ateliere, laboratoare, depozite.
Soluţiile vin în totdeauna când eşti sub presiune – ne-am gândit s-o aducem aici, chiar dacă este foarte
înghesuită. Cu acea ocazie, am întrebat-o pe fosta bibliotecară: - Doamnă, câte volume avem în bibliotecă, să ştiu
cum gândesc spaţiul, câţi oameni sunt necesari pentru transport etc? Mi-a răspuns că nu ştie… Arhitectul Alexandru
Beldiman care s-a angajat să facă o consolidare a pardoselei care susţine biblioteca, a zis aşa, dintr-un ochi: cam 70
– 80 de mii de volume, şi aşa a fost… Toată lumea zicea că nu va ţine planşeul. Am făcut lucrările de consolidare şi,
de 5 ani, biblioteca funcţionează extraordinar! Este plină tot timpul - studenţi, cercetători etc.
R: Toate sediile de care vorbeaţi anterior erau donaţii din anii ‘40?
S: Nu, unele au fost repartizate Institutului după 1950.
R: Cum s-au strâns colecţiile de carte şi de periodice pe care le deţine biblioteca?
S: Biblioteca s-a strâns prin schimb, în special, încă din vremea lui Tocilescu, Pârvan. Pe urmă, după 1949, deşi
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pâinea era pe cartelă, pentru arheologie s-au găsit bani.
R: Se organizează expoziţii cu piesele descoperite?
S: După cum ştiţi, s-au făcut săpături de peste un secol şi
noi avem, practic vorbind, arhiva antichităţii României, de la
paleolitic şi până la Ştefan Cel Mare. N-am organizat însă
expoziţii pentru că piesele importante au plecat la Muzeul
Naţional de Istorie. Nouă ne-au rămas piesele care sunt material
de studiu, avem colecţii întregi: Hăbăşeşti, Sărata-Monteoru,
Popeşti, Histria, Dinogetia, Tropaeum Traiani. Pe baza tuturor
acestor săpături s-a putut constitui o arhivă a antichităţii
româneşti. Sigur, loturi importante privind această arhivă sunt şi
la Iaşi, la Cluj, la Constanţa, la Tulcea. S-ar putea organiza
expoziţii, pentru că avem şi piese exponabile, însă o formă de
amor excesiv al unor arheologi face ca ele să stea încă în
depozite… Dacă la Bacău, unde era un director inimos, s-a făcut cel mai frumos muzeu din ţară, pentru care însăşi
clădirea este gândită ca muzeu, noi nu beneficiem de acelaşi lucru. În general, în România toate clădirile au devenit
muzee în mod întâmplător, iniţial având o altă destinaţie. Mulţi dintre arheologi se gândesc că, fiind institut de
cercetare, avem datoria să dăm tuturor muzeelor din ţară piese expresive pentru colecţiile lor. Dar unii se opun: le-am
descoperit noi, pe banii noştri, aşa că le ţinem aici. Le împrumutăm însă pentru diverse expoziţii.
R: Muzeul Naţional de Istorie îşi alege exponatele care-l interesează pentru colecţiile sale din şantierele pe
care dumneavoastră le coordonaţi?
S: Nu, instituţia finanţatoare preia toată marfa, toată „recolta”. Noi avem aici păstrate foarte multe piese din
săpăturile mai vechi. O sută de ani o să dureze operaţia de inventariere a acestor piese. Am fost la unguri, în 1969. Ei
au un sistem foarte bun: sapi, şi timp de 5 ani ai exclusivitatea publicării, nu intră nimeni peste subiectul tău. După
aceşti 5 ani însă, oricine poate cere să vadă piesa care-l interesează. După 10 ani, se stabileşte cine publică săpătura
respectivă. Cercetătorul este obligat, aşadar, ca, în termen de 5 ani, să publice materialul respectiv. Acest sistem, de
influenţă germană, funcţionează la ei din secolul XIX. Facem atâta caz de geto-daci, dar avem atâta material
nepublicat! Poiana nu-i publicată, Popeşti, Grădiştea – la fel… Cu Histria stăm relativ bine - avem 11 volume de
monografie, din Tropaeum Traiani avem deja două volume şi se pregătesc volumele 3 şi 4. Eu mi-am publicat
Termele de la Histria, în volumul Histria 6. Histria, este, de altfel, respectată ca unul dintre şantierele exemplare, dar
sunt atâtea altele care nu sunt publicate.
R: Dar din punctul de vedere al dreptului de autor, există vreo reglementare?
S: Acum se pare că se va discuta un proiect de lege, eu am însă mari îndoieli asupra realizării lui….
R: Care este totuşi cauza pentru care cercetătorii îşi publică atât de anevoios descoperirile?
S: Să publici este mai greu, e muncă dificilă şi migăloasă. E mai uşor să alegi din pachetele de cioburi câteva
piese mai deosebite, despre care scrii câteva articole strălucite. În schimb, operaţiunea aceasta sănătoasă de
publicare până la ultimul ciob nu s-a prea făcut la noi. Este o mentalitate proastă aici. Nu ştiu ce o să se întâmple cu
mersul acesta spre economia de piaţă, când avem încă instituţiile acestea mamut. În Germania, în Franţa, institutele
sunt în general mici, au câţiva şefi care sunt senatori de drept, iar ceilalţi lucrează prin contract. Dar dacă nu
onorează acel contract, sunt terminaţi - nu mai apucă altul… Până se va întâmpla asta şi la noi, lucrurile vor merge
prost. Eu stau bine: mi-a apărut penultima săpătură, lucrez la acum ultima săpătură, dar sunt puţini cei care îşi
publică toate săpăturile.
R: În activitatea asta se amestecă, înţeleg, activitatea creatoare cu aceea de muncă “nemţească”, de detaliu.
S: Eu cred că s-ar putea face animaţii interesante cu executarea săpăturilor. La noi, când se face un documentar,
vezi o studentă, un cercetător impozant care arată teatral spre o piesă. În realitate, dacă nu stai cu ochii în cazma şi
nu urmăreşti exact toată succesiunea de straturi, eşti terminat… À propos de interpretare: să ştiţi că rigorile astea
stratigrafice lasă destul de puţin loc de interpretare! Chiar şi preistoricienii au tiparele lor în care trebuie să se
încadreze, chiar dacă spun ei că arheologia înseamnă în primul rând antropologie. În arheologia clasică este absolut
necesar să ştii numismatică, epigrafie, administraţie, religie, o groază de lucruri, pentru că altfel baţi câmpii. Pentru
bazilica mea de la Histria, de exemplu, sunt mii de analogii care vor trebui trecute prin sită, verificate.
R.: Cât de mult contează documentarea în aceste operaţiuni?
S: În preistorie, cum vă spuneam, ar fi ceva loc de fantezie, între anumite limite. Cu cât avansezi însă în timp şi
ai mai multe elemente controlabile, trebuie să ţii seama de toate aceste lucruri. Partea asta migăloasă nu e prea
atractivă… Ce fac cei de la Discovery este total neserios, amatoristic. Arată cum dai cu pensula pe un obiect, dar
concepţia, viziunea, felul cum ataci un obiectiv nu este explicat. Eu, de exemplu, la Murighiol, în 1981, am aplicat o
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metodă tipică preistoriei: am făcut două secţiuni şi mi-au sărit în cap clasiciştii
că trebuia săpat în suprafeţe. Când sapi o necropolă, faci şanţ lângă şanţ, ca să
prinzi cât mai multe profiluri, să vezi de unde pleacă groapa, pentru că poţi să
ai suprapuneri de morminte.
R: Dar lucrurile astea nu se învaţă deloc în facultate?
S: Nu, asta se învaţă pe şantier. Din păcate, la facultate nu se predau
asemenea lucruri… Mă rog, acum la facultate profesorul Babeş predă un curs
de istoria arheologiei româneşti, el mai face ceva în acest sens, dar metode de
săpătură în general nu se predau. Occidentul vine cu unele metode… Au găsit
ei un sistem – un arheolog are 5 şantiere, de exemplu. I se dă o maşină pentru
a se deplasa şi are tehnicieni de săpătură, care sapă câte 10 centimetri. În
cadrul acestor 10 cm, cercetătorul îşi stabileşte raporturile de anterioritate şi
posterioritate, le introduce în calculator şi îi iese cronologia pe întreaga
porţiune. Dar cu această analiză din 10 în 10 centimetri ei pierd esenţialul. Eu
Iulie 2003, şantierul arheologic
am avut o profesoară extraordinară de arheologie, Maria Coja, care scotea
de
la Histria. Foto: Vlad Chiriţă
situaţii arheologice remarcabile – ştia să-şi pună în aşa fel oamenii să lucreze,
încât mergea exact pe podeaua antică, or, dacă podeaua antică este denivelată, s-a terminat… Ea este cea care a
realizat volumul Histria 5. De la englezi şi nemţi citire, încercăm să ducem arheologia spre ştiinţă şi mă doare faptul
că nu reuşim - şi din cauza anti-propagandei Discovery, şi din cauza noastră - să înlăturăm aceste idei false că
arheologia este o chestiune de fantezie..
R: Cât contează să citeşti în domeniul acesta, să fii la curent?
S: Este esenţial. Am tot avut oferte de burse şi le-am ratat, la 29, 32 şi la 44 de ani. Fie nu mă lăsa Securitatea,
fie dulci colegi care… Am mers totuşi pentru documentare în biblioteci - la Budapesta, în 1969 şi în RDG , în 1973.
Evident, acestea nu se comparau cu marile biblioteci. În sfârşit, la 54 de ani, în 1994, am avut prima bursă de studii
şi am ajuns în Italia, la biblioteca Institutului Arheologic German. Acest institut era similar Academiei di
Romania, instituţie realizată de V. Pârvan şi de N. Iorga (de care s-a ales praful după 1945…) În 1945, Dinu
Adameşteanu, bibliotecar la Academia di Romania, a dat o mână de ajutor la refacerea Institutului Arheologic
German. În acel moment, biblioteca Academiei era comparabilă, ca prestigiu, ca mod de organizare, cu Institutul
Arheologic German de astăzi. În 1993, când am vizitat Academia, totul era răvăşit, n-am văzut niciodată o bibliotecă
în halul acesta.
După cum spuneam, în 1994, am avut această bursă germană de două luni. Biblioteca Institutului German are
vreo 10 chilioare - masă, raft, dulap, chiuvetă, fără televizor, fără radio… Am stat aproape încontinuu în bibliotecă,
ieşeam doar duminica după-masă la nişte prieteni. Este inimaginabilă senzaţia că poţi găsi totul. Mi-am făcut
documentaţie pentru câteva dintre articole şi pentru cărţile în lucru. Ei au şi un registru în care te roagă să treci
lucrările care crezi că lipsesc. Biblioteca este gândită foarte bine: texte, culegeri de inscripţii etc. Îţi iei singur cărţile
din raft; ai o singură interdicţie – să nu îndrăzneşti să le pui tu la loc! Trebuie să le laşi pe masă, că le aranjezi prost!
Sunt nişte băieţi foarte drăguţi care vin la 9 dimineaţa, când se deschide biblioteca, şi le aranjează după cote. Poţi să-ţi
iei cărţile în chilie sau să citeşti în sala de lectură. Până în 1945, şi biblioteca noastră de la Roma era la fel de bună, era
gândită la fel, cu etaj interior, cu chilii, dar ce chilii avea Biblioteca noastră - cu cadă de baie, era foarte boieroasă! Era
specializată iniţial pe câteva domenii exclusiv umaniste – istorie veche, arheologie, arhitectură, arte plastice, ştiinţe
umaniste; acum se trimit bursieri şi din politologie, fizică etc. Pentru Academia, o perioadă mai bună a fost cea în care
a fost condusă de doamna Zoe Dumitrescu-Buşulenga. După revoluţie, Academia di Romania a rămas aşa, de
„Cântarea României”, acest fapt face ca acum ea să nu fie primită în clubul şcolilor de arheologie de la Roma. Din
păcate, este folosită drept „cămin cultural”. Acum s-a instituţionalizat bursa Pârvan, şi în felul acesta avem speranţa
unei anume selecţii a bursierilor. Avem chiar acum o colegă acolo. Sperăm că lucrurile vor merge spre bine. Noi avem
o şcoală bună, o metodă bună, sunt profesori care au făcut şcoli în străinătate.
Din păcate, cum spuneam, avem tone de material nepublicat, şi pe probleme
vitale, nu oricum…Când spun Poiana, Popeşti, Grădiştea, Bratei, SărataMonteoru, spun daci, formarea poporului român, aşadar, chestiuni vitale!
Histria, care este viaţa mea, din 1958 încoace, este totuşi, şi la propriu şi la
figurat, mai la marginea României... Sigur că nu este de neglijat nici aportul
grecilor, nici cel al greco-romanilor, nici pavăza asta de creştinism.
R: S-au făcut demersuri, proiecte de schimbare a legii, astfel încât
cercetătorii să fie obligaţi ca, după un număr limitat de ani, să îşi publice
cercetările?
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S: Tone de proiecte, nu unul, punerea în practică e mai grea…
Avem deja Ordonanţa din 1999, Legea Patrimoniului, în virtutea căreia
s-a mers la Roşia-Montana. S-au iscat atâtea discuţii pe acest subiect…
Trebuie ştiut că atunci când se face o lucrare de genul acesta, se execută
şi săpături de salvare… S-au găsit diverşi care să spună că acolo sunt
mari valori de patrimoniu. De fapt, sunt descoperiri nespectaculoase,
foarte importante, pe care însă nu le poţi conserva. Asta nu înseamnă că
sunt mai puţin interesante, dar de aici până la a spune că RoşiaMontana era zona cu cea mai mare densitate a populaţiei din Imperiul
Roman este o distanţă prea mare! Unele obiective ar trebui păstrate, la
altele se poate renunţa. Câteva dintre galeriile în care s-au descoperit
faimoasele tăbliţe cerate se vor păstra, de exemplu.
R: Dar, din punct de vedere arheologic, zona este epuizată?
Roşia-Montana, 2002.
S: Urmează să fie cercetată… Situaţia acolo este dificilă din punct
de vedere ecologic, sociologic, etnografic… Din 1995, guvernul a acceptat această investiţie, poziţie care a fost
reafirmată în 1997. Din păcate, unii dintre colegii noştri, mass-media au lăsat a se înţelege că acolo s-a intrat cu
buldozerul, că săpăturile nu au mai fost continuate. Un mormânt superb, frumos, fasonat, cu diametru de 14 m, cu
două ciste de cărămidă – aşa ceva trebuie să rămână pe loc. Întrebarea este cum îl faci pe turist să ajungă la el?
Trebuie să-i faci şi drum până acolo. Zona aceea are drumuri foarte rele. Nu-i mai rentabil să duci toate aceste lucruri
într-un muzeu? Sunt mai multe clădiri răspândite, ele se pot duce în muzeu, se pot face machete, se poate face
animaţie sau modelare pe calculator. Deocamdată nu se ştie destinaţia acestor clădiri – sunt temple, castella, din
perioada dintre Traian şi Marc Aureliu (100 – 170 d. Chr.).
Ca monumente în sine, nu toate au valoare. Nu se poate continua cercetarea folosind doar resurse locale. Firma
care a preluat contractul oferă haine de protecţie, celulare, reţea de calculatoare, camere digitale, maşini pentru
echipă, echipamente care îţi dau posibilitatea să faci cercetare. Dacă nu venea această investiţie, despre RoşiaMontana ar fi rămas doar un articol al bătrânului Daicoviciu şi nişte „zgârmături” ale lui Volker Volmann… Acum sa descoperit o cantitate uriaşă de piese, materialul este, desigur, brut, avem doar primele impresii. Arheologia, să
ştiţi, este o chestiune de bună-credinţă - dacă publici cinstit ceea ce ai găsit, chiar dacă nu ajungi la mari interpretări,
oferi posibilitatea altora să aibă acces la un material preţios. Or, tocmai acest lucru i-a făcut pe mulţi dintre
cercetători să nu publice complet materialul găsit, să scrie doar câteva articolaşe, interpretări…
R: Se poate vorbi de o generaţie tânără pasionată de arheologie?
S: Tinerii vin către arheologie, mă bucur că ei au înţeles importanţa operaţiei de reinventariere pe care o facem
noi acum la Institut. Sunt altfel, dar mi-e teamă să nu-şi însuşească şi ei atitudinea cercetătorilor mai bătrâni şi să-şi
ţină cercetările nepublicate… Deja avem oameni din generaţie mijlocie, în jurul a 40 de ani, care au strâns material
mult şi care întârzie să-l publice… Este şi multă lene, pentru că nu-i uşor… Eu, de exemplu, voi publica bazilica de
la Histria, de la A la Z. Asta înseamnă publicarea profilurilor - straturile, succesiunea lor, cu toată discuţia, apoi,
pentru fiecare nivel, o prezentare exhaustivă a situaţiilor, materialul respectiv – monede, tot, tot. Vreau să am şi un
capitol întreg de interpretare – ce însemna Histria la acel moment etc.
R: Dumneavoastră faceţi şi inventarul pieselor pe care le-aţi descoperit?
S: Sigur că da. Bineînţeles că nu poţi publica chiar tot, pentru că sunt vagoane de cioburi, dar publici
fragmentele expresive, care te ajută la datare. Şi aici este puţin joc – poţi să le publici doar pe acelea care-ţi convin,
pe acelea pe care le consideri tu importante. Vă daţi seama că riscul este cu atât mai mare în cazul unei monografii publici chiar numai ce îţi convine, ai ales ceea ce crezi tu că este important. Cetatea Halmyris de pe Dunărea
dobrogeană este prima cetate căreia i se cunoaşte stratigrafia de la iarbă, la stâncă, absolut tot. A fost iniţial o aşezare
getică, apoi un castru roman, apoi cetate romană târzie şi sediu episcopal. În capitolul de viaţă spirituală am spus:
când se va găsi şi bazilica, atunci informaţia, pe care o avem din Notitia Episcopatum, că Halmyris a fost sediu
episcopal se va confirma. Redactorul volumului a pus un asterisc şi a scris: între timp, bazilica a fost descoperită!
Mi-a lăsat deci prognoza, un lucru foarte elegant… Ce a trebuit să trag cu ceilalţi doi colaboratori ai mei ca să apară
cartea asta… Partea mea a fost gata în 1996, iar în 2000 cei doi abia de s-au îndemnat să îşi dea şi părţile lor.
R: S-a întâmplat, de când publicaţi dumneavoastră, să daţi unele probe brute privind datarea etc şi să
vină altcineva şi să dea o interpretare mai bună descoperirilor dumneavoastră?
S: Nu, mie nu mi s-a întâmplat! Este greu, totuşi, să o iei chiar aşa pe arătură cu totul…Dar unele nuanţe au fost.
Un exemplu: am datat mult mai timpuriu decât trebuia un anume tip de fibulă - a venit un tânăr, care acum este în
America, şi a zis: dacă aţi găsit-o în groapa care vine de sus, atunci e foarte la locul ei, şi cred că el este cel care a
avut dreptate.
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R: Dar cum îţi dai seama că este vorba de o altă groapă, un alt strat?
S: Sapi, dai de lut curat şi brusc pământul devine mai afânat. Atunci te opreşti şi delimitezi, faci o răzuială, vezi
cât este de mare groapa, o cureţi. Multe lucruri le vezi abia când desenezi profilul. M-a enervat o franţuzoaică.
Publicasem Termele. La capitolul Stratigrafie am prezentat straturile pe perioade. Ea a zis: nu e bine, trebuia mai
întâi o prezentare „seacă”. I-am răspuns în Monografia sitului Murighiol, în care am spus că socotesc recenzia sa
de un hipercriticism adolescentin şi am îndemnat-o să-şi aducă aminte ce a spus unul dintre strămoşii ei (Descartes
- Discurs asupra metodei), acum aproape 400 de ani: „Căci mi se părea că puteam întâlni mult mai mult adevăr în
raţionamentele pe care fiecare şi le face cu privire la lucrurile care-l interesează şi ale căror rezultate l-ar putea
pedepsi îndată după aceea dacă le-a judecat greşit, decât în cele pe care le face un savant, în cabinetul lui, despre
speculaţii care nu au nici un efect şi care nu au altă consecinţă decât poate aceea că el va fi cu atât mai vanitos cu
cât ele vor fi mai îndepărtate de bunul simţ, pentru că va trebui să folosească cu atât mai mult spirit pentru a încerca
să le facă verosimile”.
R: Domnule profesor Alexandru Suceveanu, cât de mult a contat în profesiunea dumneavoastră de
arheolog formaţia clasicistă?
S: Fără formaţia clasicistă aş fi fost mort… Am absolvit Liceul Clasic Mixt, apoi Facultatea de Filologie –
Limbi Clasice, aşa că am făcut în total 8 ani de greacă şi de latină. Mulţi dintre arheologii români de marcă au
formaţie clasică. Aşa cum vă spuneam, în arheologie poţi face gafe mari dacă nu ai cunoştinţe de numismatică,
epigrafie, administraţie, religie, drept, literatură clasică etc. Este vorba de o deschidere umanistă fără de care nu te
poţi descurca în această profesiune. Pe de altă parte, îmi pare foarte rău că mulţi dintre profesorii de la Catedra de
Limbi Clasice cultivă anistorismul în abordarea unor autori ai literaturii clasice. Or, o analiză strictă pe text, fără a
cerceta cu atenţie contextul istoric sau mediul socio-cultural, este evident incorectă. Cu o abordare anistorică nu îl
poţi înţelege pe un Juvenal sau pe un Apuleius.
(Interviu realizat de Letiţia Constantin, martie 2003)

Alexandru Suceveanu. Curriculum Vitae

Alexandru Suceveanu s-a născut pe 11 martie 1940, la Bucureşti. În anul 1956 a absolvit cursurile Liceului Clasic Mixt,
iar în 1961 Facultatea de Filologie, Secţia Limbi Clasice.
Din 1962, a fost angajat ca documentarist la Institutul de Arheologie al Academiei Române. În anul 1973 şi-a susţinut
teza de doctorat cu titlul: Viaţa economică în Dobrogea romană. Din 1997, a devenit cercetător principal I şi director adjunct al
Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”.
A participat, începând cu anul 1958, la săpăturile arheologice de la Histria – cercetările au fost publicate în SCIV (18,
1967), Terme I şi II (apărute în volumul Histria VI. Les thermes romains, 1982, lucrare laureată cu premiul “Vasile Pârvan” al
Academiei Române).
Între 1973-1983, a efectuat cercetări arheologice în aşezarea rurală romană de la Fântânele (valorificate prin monografia
Fântânele. Contribuţii la studiul vieţii rurale în Dobrogea romană, 1998), iar între 1981 şi 1992, împreună cu un colectiv, în
fortificaţia romană de la Murighiol (valorificate prin monografia Halmyris. Monografie arheologică I, 2003).
Activitatea publicistică s-a concentrat asupra valorificării cercetărilor întreprinse. A susţinut numeroase comunicări în ţară
şi în străinătate (Congresul de Tracologie din 1976, cel al Ceramicii Romane din 1977, Coloquiul româno-elveţian din 1993,
coloquiile organizate de Academia di Romania de la Roma din anii 1993 şi 1999). În 1979, 1984 şi 1994 a ţinut conferinţe în
Italia şi în Germania.
A făcut parte din numeroase comisii de doctorat, iar din 1991 a primit dreptul de a conduce doctorate în istorie. În prezent
coordonează, în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti, activitatea a 11 doctoranzi.
Între 1975-1978 şi apoi din 1990 şi până în prezent, a fost visiting professor. Din 1998 este profesor asociat la Facultatea de
Istorie a Universităţii Bucureşti.
Începând din anul 1989, asigură conducerea ştiinţifică a Şantierului Histria (în colaborare cu A. Rădulescu şi P.
Alexandrescu, iar din 2000 - singur). În 2001 a fost ales şef al Secţiei de Arheologie Clasică şi Epigrafie a Institutului de
Arheologie “Vasile Pârvan”.
Este membru în: Comisia Naţională de Arheologie (din 1982; din 2001 - vice-preşedinte), Comisia Naţională a
Monumentelor Istorice (1992-1997; 2002-), Association Internationale pour l’Epigraphie Grecque et Latine (din 1993),
Rei cretariae Romanae Fautores (din 1994), International Association for the Study of the Ancient Baths (din 1995),
Institutul Arheologic German (membru corespondent din 1999).
Este membru al comitetelor de redacţie pentru următoarele publicaţii: Dacia, Haemus, Ianus, Archaeologia Bulgarica.
Premii şi distincţii: Premiul “Vasile Pârvan” al Academiei Române în 1982, pentru volumul Histria VI. Les thermes
romains; Ordinul Naţional “Pentru Merit” în grad de Cavaler în anul 2000 ; Premiul “Vasile Pârvan” al Fundaţiei Culturale
Magazin Istoric în 2001, pentru volumul Histria X. La céramique romaine des Ier - IIIe siècles ap. J. - C.; Premiul “Emil
Condurachi” al Ministerului Culturii şi Cultelor în 2002, în numele Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”.
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Bibliografie selectivă a cărţilor şi articolelor semnate de Alexandru Suceveanu

Cărţi:
Viaţa economică în Dobrogea romană. Secolele I-III e.n., Bucureşti: Ed. Academiei, 1977, 177 p.
Histria VI. Les thermes romains. Bucureşti; Paris: Ed. Academiei & Diff. De Boccard, 1982, 236 p. (co-autor)
La Dobroudja romaine. Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 1991. 336 p. (co-autor)
Alexandru cel Mare. Bucureşti: Ed. Academiei, 1993, 240 p.
Fântânele. Contribuţii la studiul vieţii rurale în Dobrogea romană. Bucureşti: Editura Academiei, 1998, 241 p (co-autor)
Histria X. La céramique romaine des Ier - IIIe siècles ap. J.- C. Bucureşti: CIMEC, 2000, 191 p.
Halmyris. Monografie arheologică I. Cluj-Napoca: Ed. Nereamia Napocae, 2003, 354 p. (co-autor)
Arrianus. Expediţia lui Alexandru cel Mare în Asia. Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1966, 110 p. (studiu introductiv, note, indici)
Enciclopedia civilizaţiei romane. Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, 120 p. (coord. D. Tudor).
Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României. 3 Vol. Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 1994 - 2000 (coord. C. Preda).
Dobrogea în secolele II-III p.Chr. În: Istoria Românilor. Vol II. Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2001, p. 291-294, 307-351.

Articole:
Câteva inscripţii ceramice de la Histria. În: Studii Clasice, 7, 1965, p. 273-286.
Un Callatien dans l’armée d’Alexandre le Grand. În: Dacia, NS, 1966, p. 339-346.
O ipoteză despre Zopyrion. În: SCIV, 17, 1966, 4, p. 635-644.
Depozitul de statuete romane de teracotă de la Histria. În: SCIV, 18, 1967, 2, p. 243-268.
Uno deposito coroplastico a Histria. În: Fasti Archaeologici, 18-19, 1968, nr. 5670, p. 405-406.
Două note privind istoria Moesiei în secolul I î.e.n. În: Pontica, 2, 1969, p. 269-284.
Observations sur la stratigraphie des cités de la Dobrogea aux IIe-IVe siècles à la lumière des fouilles d’Histria. În: Dacia,
NS, 13, 1969, p. 329-365.
Histria et les villages de son territoire ŕ l’époque romaine, IIe Congrčs International d’Études du Sud-Est Européen.
(rezumatele comunicărilor), Bucureşti, 1970, p. 18-19.
În legătură cu data de anexare a Dobrogei de către romani. În: Pontica, IV, 1971, p. 105-122.
Stratigrafia Histriei romane târzii în lumina săpăturilor din 1969 şi 1970 în sectorul Central. În: Pontica, IV, 1971, p. 155172 (în colab. cu C. Scorpan).
Bessi consistentes (colons thraces en Dobroudja). În: Ier Congrès International de Thracologie (Contributions roumaines),
Sofia, 1972, p. 3-33 (în colaborare cu Em. Zaharia).
Unele probleme politico - economice din Dobrogea secolelor V-IV î.e.n. În: Pontica, V, 1972, p. 89-101.
Un mormânt din secolul XI e.n. la Histria. În: SCIV, 24, 1973, P. 495-502.
La défense du littoral de la Dobroudja à l’époque romaine (Ier- IIIe sičcles de n.e.). În: RRH, 13, 1974, 2, p. 217-238.
Contribuţii stratigrafice la urbanistica Histriei romane (secolele II-VI e.n.), RMM, 43, 1974, 1, p. 5-15 (în colab. cu A. Sion).
În legătură cu statutul juridic al oraşului Tomis în epoca romană. În: Pontica, VIII, 1975, p. 115-124.
À propos d’Argedava à la lumière d’une inscription inédite. În: RRH, 14, 1975, 1, p. 111-118.
Evoluţia raporturilor dintre aşezările militare şi civile la Dunărea de Jos. În: Peuce, 6, 1977, p. 149-154.
Contribuţii la tipologia juridică a exploatărilor agricole din oraşele vest – pontice. În: Pontica, X, 1977, p. 97-116.
Unele reflecţii în legătură cu regatul lui Burebista. În: AMN, 15, 1978, p. 107-114.
Raport asupra cercetărilor de la Fântânele din anul 1978. În: Materiale şi Cercetări Arheologice, 1979, p. 255-256.
Din nou despre cariera lui Marcus Arruntius Claudianus. În: SCIVA, 30, 1979, 1, p. 47-61.
Les indigènes dans l’économie de la Dobroudja romaine. În: Actes du IIe Congrčs International de Thracologie, II, Bucureţti,
1980, p. 301-308.
Piese de sculptură şi arhitectură din aşezarea rurală de epocă romană de la Fântânele (jud. Constanţa). În: SCIVA, 31, 1980,
p. 559-584
Sugli inizi della dominazione romana in Dobrugia. Punti di vista e controversie. În: Quaderni Catanesi di Studi Classici e
Medievali, 2, 1980, 4, p. 469-499.
Fondul getic autohton şi procesul romanizării în Dobrogea secolelor I-III e.n., în lumina săpăturilor de la Straja şi
Fântânele. În: Thraco - Dacica, 2, 1981, p. 217-220.
Contribuţii la studiul ceramicii romano - bizantine de la Histria. În: SCIVA, 32, 1981, 1, p. 79-107.
Encore sur la défense du littoral de la Dobroudja à l’époque romaine. În: RHH, 20, 1981, 4, p. 605-614.
Relations comerciales entre l’Occident et la Scythie Mineure. În: L’Adriatico tra Mediterraneo e Penisola Balcanica
nell’antichità, Taranto, 1983, p. 310-312.
În legătură cu unele discuţii recente privind procesul de romanizare. În: Thraco - Dacica, 6, 1985, 1-2, p. 105-115.
De nouveau autour de l’urbanisme d’Histria et de Tropaeum Traiani. În: Dacia, NS, 29, 1985, p. 139-146.
Quellques aspects de la romanisation dans la Dobroudja romaine. În: Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, 2, 1986, p. 177-180.
Du nom antique de la cité romaine et romaine tardive d’Independenţa (dép. De Tulcea). În: Dacia, NS, 31, 1987, p. 87-96 (în
colaborare cu M. Zahariade).
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Early and Late Roman Fortification at Independenţa. În: Tulcea
Country. Dacia, NS, 31, 198, p. 97-106 (în colaborare cu M. Zahariade,
A. Opaiţ, C. Opaiţ, Fl. Topoleanu).
Quelques aspects de la crise économique en Dobroudja aux IIe - IIIe
siècles de n.é., Krise - Krisenbewustsein - Krisenbewältigung, Haale
(Salle), 1988, p. 109-111.
Aşezarea getică şi cetatea romană de la Independenţa (jud. Tulcea). În:
Revista de Istorie, 41, 6, 1988, p. 597-608.
Das römische Histria. În: Xenia, 25 (Histria. Eine Griechenstadt...),
Konstanz am Bodensee, 1990, p. 233-246
M. Arruntius Claudius et l’annexion romaine de la Dobroudja. În:
Ancient Society, 22, 1991, p. 255-276.
Römische Städte im Donauraum. În: Die römische Stadt im 2.
Jahrhundert n. Chr., Köln - Bonn, 1992, p. 63-67.
À propos de l’urbanisme dans la Dobroudja romaine, La politique
édilitaire dans les provinces de l’Empire Romain. În: IIe Colloque
roumaino - suisse, Berna, 1993, p. 11-17.
Cercetările lui Vasile Pârvan la Histria. În: Carpica, 24, 1993, p. 17-22.
Contributions à l’histoire des villes romaines de la Dobroudja. În:
Dacia, NS, 37, 1993, p. 157-179 (în colab. cu Iuliana Barnea).
Orient et Occident dans les structures urbaines de la Scythie Mineure.
Foto: Vlad Chiriţă
Recherches et perspectives. În: Bulletin AIESEE, 24-25, 1994 - 1995, p.
Şantierul arheologic de la Histria, iulie 2003.
45-51.
er
e
La céramique romaine à Histria (I - III s.). În: Rei cretariae Romanae fautorum acta, 33, 196, p. 23-32.
À propos d’une nouvelle contribution concernant l’organisation villageoise dans l’Empire Romain, La politique édilitaire…
În: IIIe Coloque roumain-suisse, Tulcea, 1998, p. 11-23.
Două noi documente epigrafice de la Histria. În: Pontica, XXXI, 1998, p. 109-117.
Un nou document creştin din Scythia Minor. În: Haemus, 2-3, 1999, p. 113-118.
L’Organisation administrative d’une ville romaine au Bas-Danube: Halmyris (Murighiol). În: Actele Congresului
Frontierelor Romane, Zalău, 1999, p. 501-506.
Le “Grand Dieu” d’Histria. În: Ktema, 24, 1999, 271-281.
Autour de l’organisation des provinces romaines. În: Omagiu L. Barkoczi, Budapesta, 1999, p. 452-461.
Nouvelles contributions concernant l’urbanisme d’Histria, Hommage à Edmond Frézouls. În: Ktema, 19,1994, p. 195-208
(în colab. cu M. V. Angelescu).
Cercetări recente în Histria creştină. În: Omagiu Virgil Cândea la 75 de ani, Bucureşti, 2002, p. 281-295.
În legătură cu organizarea administrativă a Histriei în perioada Dominatului. În: Omagiu Emilian Popescu, Bucureşti, 2003.
Trisaghionul din basilica episcopală de la Histria. În: Omagiu Răzvan Theodorescu Bucureşti, 2002.

Biblioteca Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”

Biblioteca Institutului de Arheologie “Vasile
Pârvan” este cel mai mare depozitar de carte
arheologică din România, în prezent numărând circa
70.000 de volume, cifră ce se îmbogăţeşte lunar prin
noile achiziţii de carte.
Istoria Bibliotecii Institutului de Arheologie este
strâns legată de cea a institutului ca atare. În anul 1864,
prin decretul nr. 1648/23.XI., dat de domnitorul A.I.
Cuza, lua fiinţă Muzeul Naţional de Antichităţi,
devenit mai târziu Institutul de Arheologie “Vasile
Pârvan”.
Funcţionând la început ca depozitar de antichităţi,
această instituţie a ajuns cu timpul să conducă activitatea
cercetării arheologice din România.
Încă din primele momente, conducători ai acestei
instituţii - Odobescu, Tocilescu, Pârvan, Andriesescu,
Murnu şi Condurachi - au înţeles nevoia de a acumula
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şi a deţine un important fond de carte, vitală
cercetării arheologice. În acest sens, ei sunt
primii care donează colecţiile lor de cărţi
Fondului Bibliotecii. Pe lângă acestea, se mai
adaugă importante volume primite din
străinătate, de la colegii lor de breaslă.
Biblioteca funcţionează astăzi în aceeaşi
clădire ca şi Institutul - casa Macca, donată de
această familie în anul 1932.
Fiind o biblioteca specializată, selectează,
adună şi organizează informaţia din domeniul
arheologic, motiv pentru care ea reprezintă un
segment aparte în cadrul sistemului
biblioteconomic.
Întrucât fondul de carte al BIAB nu este
vast, el trebuie organizat cu multă coerenţă,
astfel încât accesul la informaţie să fie cât mai
rapid posibil. Să privim un moment activitatea
organizatorică a BIAB:
Fişierul sistematico-alfabetic deserveşte
cerinţele tuturor cititorilor, care beneficiază de
trimiteri bibliografice exacte. Acest fişier este organizat pe autori, titluri sau subiecte, în ordinea alfabetică a tuturor
noţiunilor mai sus amintite. Se lucrează acum la alcătuirea unui fişier tematic. Fiind o muncă ce necesită multă
acribie, el nu a putut fi realizat într-un timp scurt. Operaţiunea continuă însă cu mijloace electronice, informatizarea
servind la realizarea simultană a mai multor etape, precum şi la o regăsire facilă a informaţiei.
Depozitul de carte a fost organizat pe sistemul formatelor, de la I la V, încercând astfel să exploateze la
maximum spaţiul de care biblioteca beneficiază (lipsa spaţiului de depozitare fiind o problemă cu care se confruntă
aproape toate bibliotecile din România).
Colecţiile de carte cuprind volume din domeniul arheologiei, precum şi al celor conexe: arhitectură,
epigrafie, numismatică şi teologie.
Fondul de periodice, vast prin diversitatea tematică şi geografică, a fost organizat pe ţări, această metodă fiind
considerată cea mai la îndemână. Cotarea a început de la 1, primul indice reprezentând România.
Institutul a stabilit relaţii foarte bune cu cele mai mari instituţii de profil din lume, fapt ce se oglindeşte în
vastele colecţii de periodice străine pe care le deţine: American Journal of Archaeology, Dumberton Oaks
Papers, Archaeologia Bulgarica, Bulletin de Corespondance Hellénique, Starinar, Jarhrbuch Der – Akademie
der Wissenschaften etc.
BIAB se mai bucură de un fond aparte de carte, foarte valoroasă, donaţie a profesorului D.M. Pippidi, fond
înregistrat distinct, cu un indice de identificare (DMP). Accesul la acest fond este la fel de facil, în măsura în care
cititorul ştie exact ce informaţie caută şi este familiarizat cu metodele de căutare.
Sala de lectură este organizată - în spiritul bibliotecilor instituţiilor de învăţământ superior - pe sistemul
accesului liber. Documentele cu acces liber sunt, într-o majoritate covârşitoare, periodice româneşti şi lucrări
arheologice de referinţă. Sala de lectură mai pune la dispoziţia cititorilor şi ediţii ale autorilor antici (greci, latini şi
bizantini) – izvoare, colecţii de monografii, de inscripţii, enciclopedii şi dicţionare şi câteva dintre periodicele
străine care sunt cel mai frecvent consultate.

O iniţiativă lăudabilă o constituie raftul de noutăţi care prezintă, cu acces liber, toate publicaţiile de dată
recentă intrate în fondul bibliotecii.

Raporturile cu toate instituţiile de profil din lume (din Europa, America etc.), fac din BIAB cel mai solid depozit
de carte arheologică din ţară. E demn de menţionat faptul că singura modalitate de achiziţie de carte se concretizează
în acest schimb interbibliotecar şi inter-instituţional. Starea proastă a tuturor instituţiilor de cultură din România se
oglindeşte şi de această dată în mersul lucrurilor la BIAB. Multe dintre practicile biblioteconomice uzuale par să se
regăsească şi în activitatea de zi cu zi a bibliotecii; nu trebuie să uităm însă că vorbim despre o bibliotecă
specializată, cu un grad de adresabilitate redus şi care trebuie să se adapteze lipsurilor constante.
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Bibliologie. Istoria cărţii. Bibliofilie
Familia Lecca în texte şi documente

na dintre cele mai cunoscute familii boiereşti
din Principate, familia
Lecca, este de origine italiană. În
lucrarea sa Familii Boiereşti
Române. Istoric şi genealogie dupe
izvoare autentice, Octav-George
Lecca dă familiei Lecca o posibilă
descendenţă romană. El aminteşte de
o veche familie de patricieni romani
care a dat un pretor - Publius
Porcius Lecca, în 192 î. Chr. şi un
senator - Marcus Publius Lecca,
care a participat la conjuraţia lui
Catilina,în timpul consulatului lui
Cicero. Familia a continuat să existe
în Italia post-romană. Începând din
secolele X - XI, unii membri ai
acestei familii au migrat spre
Balcani. Descendenţa din vechea
familie romană ar fi probată şi prin
grafia în forma Laeca, folosită în
paralel cu forma Lecca.
Pe la anul 1080, este cunoscut
un Lecca în sudul Moesiei, în
Sardica, menţionat şi de Lequien în
Oriente Christi, 1740, după
Skilitzes Kuropalatos. Informaţia a
fost preluată şi de Gh. Şincai în
Cronica românilor şi a mai multor
neamuri (vol.I, p.330). Este vorba
de un cavaler manicheu aflat în
serviciul împăratului Bizanţului.
Mai târziu, în epoca cruciadelor,
întâlnim un Luc-Raymond Lecca,
baron de Gritzena, în imperiul lui
Balduin de Flandra. Un urmaş al lui
Luc-Raymond, Giorgio Lecca, a
murit în 1396 în lupta de la Nicopoli.
După 1550, o ramură a acestei
vechi familii trece în Valahia, unde
se va şi stabili. Este atestat
documentar Marele Agă Vasile
Lecca (1550 - 1610), unul dintre
fidelii lui Mihai Viteazul. Aga Lecca
era Mare Căpitan şi Castelan al
cetăţii fortificate Chioar. Când
Sigismund Batory i-a cerut ajutor lui
Mihai împotriva turcilor, voievodul i

l-a trimis pe aga Lecca în fruntea a
500 - 1000 de călăreţi. Lecca l-a
însoţit pe domnitor şi în campaniile
din Transilvania. Voievodul îl numea
„familiarem nostrum fidelum”.
În documentele Hurmuzachi
este amintit faptul că, în anul 1604,
împăratul Rudolf al II-lea al
Germaniei îi dăruieşte, prin diplomă
imperială, 3 sate în apropiere de
Kowar (Chioar), ca răsplată a
serviciilor şi meritelor sale, cu toate
drepturile senioriale, precum şi titlul
de graf. Lecca l-a însoţit pe Mihai la
curtea imperială de la Viena, unde se
bucura de o mare influenţă. El deţine
şi titlul de Mare Comis, titlu sub care
domnitorul îi dăruieşte moşia
Micşuneşti „pentru dreaptă slujba
lui”. În timpul în care comisul Lecca
a fost stăpânul acestei moşii,
moşnenii care trăiau în cuprinsul ei
s-au putut răscumpăra. După
moartea lui Mihai, Simeon Movilă,
duşmanul acestuia, a dăruit din nou
moşnenii de la Micşuneşti unui
anume căpitan Ghyula. Despre darul
făcut de voievod fidelului său
aminteşte şi un document din timpul
lui Constantin Basarab, document
menţionat de Papiu Ilarian în
Tesaur, vol I şi de A.D. Xenopol în
Istoria românilor, vol.III.
Gh. Şincai menţionează în
lucrarea mai sus-menţionată că, în
anul 1604, domnitorul Radu Şerban
Basarab trimite la Viena pe comisul
Lecca, în vederea semnării unui
tratat de pace cu tătarii. Semnătura
comisului, în grafie greacă, apare pe
raportul tratativelor, alături de
semnăturile hanului, împăratului şi
ale celorlalţi ambasadori. În arhivele
secrete vieneze se păstrează o
scrisoare a domnitorului Radu către
ambasadorii săi.
Tradiţia spune că aga sau
comisul Lecca ar fi fost căsătorit cu
sora voievodului Mihai. Aga Lecca a

avut 2 fii. Unul dintre fii, Radu
(1575-1638), a devenit mare spătar în
divanul voievodului Radu Basarab şi
apoi în cel al voievodului Radu
Mihnea. Apare citat în documente
datate 1603,1604, 1607, 1615, 1630.
Este menţionat şi într-un act juridic
din 1640, cu ocazia unui proces între
răposata sa soţie şi nepoţi. Soţia
spătarului era jupâneasa Grăjdana,
sora lui Udrea Băleanu, armaş, apoi
Mare Ban al Craiovei. S-au mai
păstrat testamentul banului şi actul
de căsătorie al spătarului şi al soţiei
sale.
Celălalt fiu - al cărui nume de
botez nu se mai cunoaşte - a fost
mare postelnic, de asemenea în
divanul voievodului Radu Basarab.
Se pare că cei doi fraţi au murit la
scurt timp unul după celălalt.
Postelnicul Lecca, fratele spătarului
Radu, a avut 2 fii: Teodosie spătar şi
Mihai postelnic. Despre posteritatea
acestor doi fraţi nu există date.
În genealogia sa, O. G. Lecca
aminteşte, cu menţiunea “probabil”, pe
un al treilea fiu al agai - Miho. Miho
Lecca era în 1646 biv-vel mare
Logofăt sub voievodul Matei. Anterior,
în 1630, avusese rangul de mare spătar.
Mai târziu semnează multe acte cu
titlul de prim-boier al divanului.
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Marele spătar Radu a avut un
fiu, Preda, care a fost şi el mare
spătar. Este pomenit în numeroase
acte datate 1630-1650. Preda Lecca
a avut şi el 2 fii: Constantin, mort
foarte tânăr, şi Barbu Clucerul.
Despre clucerul Barbu Lecca se ştiu
foarte puţine lucruri. El apare într-un
document din 1689 şi în testamentul
fiului său Radu armaş Lecca.
Armaşul Radu Lecca intră în
conflict cu Nicolae Mavrocordat şi
este silit, în 1730, să emigreze la
Braşov. Radu armaşul a fost tatăl a
doi fii: Iane (Ion) şi un al doilea
despre care nu deţinem date. Fiul lui
Iane Lecca, Nicolae Lecca, era un
om cultivat, cunoscător a mai
multor limbi occidentale. Acesta a
avut 3 fii: Radu, Ion şi Dumitru.
În genealogia lui O.G. Lecca
este amintit un frate al marelui spătar
Radu şi anume marele Armaş
Ghinea. Ghinea Lecca mai este
cunoscut şi sub numele de Racotă,
el fiind întemeietorul familiei
Racotă, o ramură a familiei Lecca.
Ghinea este menţionat ca biv-mare
armaş în anul 1620, fiu al agăi Vasile
Lecca. Nu se cunosc împrejurările în
care a luat numele de Racotă, nume
ce ar fi putut proveni fie de la o
moşie, fie de la o poreclă. Urmaşul
său, Fiera Racotă a avut rangul de
Mare Vistiernic. În anul 1683, este
însărcinat din ordinul lui Şerban
Vodă cu hotărârea moşiilor lui Matei
aga Filipescu din Teşani şi „ocinele
ce se vor găsi”. În secolul XIX, sunt
cunoscuţi ca urmaşi ai vechilor
Racotă Alexandru Racotă – militar
(1819-1899), Hariton Racotă, fost
prefect, Costache şi Iancu Racotă,
ofiţeri de cavalerie, Vasile Racotă,
fost căpitan de cavalerie, şi Nicolae
Racotă.
Dintre cei 3 fii ai lui Nicolae
Lecca, cel mai cunoscut este Dumitru
Lecca, născut în anul 1780 la Braşov,
căsătorit cu Anastasia Misza.
Constantin a fost unicul fiu al
lui Dumitru Lecca. A fost vel serdar
şi paharnic. Constantin Lecca s-a
născut la Braşov, în decembrie 1810
şi a studiat în Germania. A fost

30

căsătorit cu Victoria Otetelişanu.
Mai târziu a plecat la Roma unde a
studiat pictura de şcoală romană apoi
a revenit în ţară ca profesor la
Colegiul Sf. Sava, unde a funcţionat
între anii 1847- 1859. Printre elevii
săi se numără: Aman, Popp,
Tătărescu Pompilian şi alţii.
Constantin Lecca este considerat
primul pictor român. Dintre
tablourile sale, cel mai apreciat este
Intrarea lui Mihai în Alba-Iulia. În
acest tablou apare, între boierii
domnitorului, şi figura strămoşului
său: aga Vasile Lecca. A fost de
asemenea şi pictor de biserici - a
pictat bisericile Sfânta Treime din
Braşov şi Madona Dudu din
Craiova.
Constantin Lecca a avut 4 fii şi
două fiice. Despre fiicele lui
Constantin nu se cunosc date, în
afara faptului că una dintre ele,
Cleopatra, a fost soţia maiorului
Grigore Poenaru şi că Alexandrina
a murit la numai 19 ani.
Fii lui Constantin Lecca au fost:
Grigore, născut în 1841. Acesta
s-a distins în campaniile din 1877 1878, în care a luptat cu grad de
căpitan şi a fost rănit în timpul
asediului Griviţei (Grigore Lecca a
avut şi el 2 fii: pe Ion şi pe Toma).
Următorul fiu al lui Constantin
Lecca a fost George, născut în
aprilie 1844, la Craiova, a studiat la
Liceul Sfântul Sava, apoi a intrat în
armată cu grad de sublocotenent de
lăncieri, în 1865; în 1874 avea grad
de căpitan. În timpul campaniilor din
1877-1878, a comandat Escadronul
de Gorj. S-a distins în multe lupte,
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dar mai ales în bătălia de la Vidin, în
care reuşeşte, cu o şarjă, să distrugă
compania de nizami care apăra
reduta. A fost decorat de multe ori
pentru merite excepţionale. În 1889
demisionează cu grad de maior.
George Lecca a avut 2 fii:
Haralamb şi Octav George şi o
fiică: Elvira-Yga.
Al treilea fiu al lui Constantin
purta numele tatălui său. Constantin
Lecca fiul s-a născut în 1847 la
Craiova. A fost avocat, deputat, subdirector al Creditului urban etc.
Căsătorit cu Lucrezzia Nenovici a
avut trei copii: Constantin – inginer,
Sylvia şi Victoria (Cerisette).
Haralamb G. Lecca, scriitor, fiul
lui George Lecca, a fost erou la
Vidin. Născut în 23 februarie 1873 la
Caracal, scriitorul Haralamb Lecca
şi-a făcut studiile liceale la Craiova,
apoi a plecat la Paris unde a studiat
medicina. Întors în ţară, a urmat
cursurile Facultăţii de Drept din
Bucureşti. A fost Subdirector general
al teatrelor, apoi Director al
Teatrului Naţional din Iaşi şi
inspector general al teatrelor. A scris
poezii şi piese de teatru originale,
dar a făcut şi traduceri din literatura
universală. A colaborat la mai multe
reviste între care: Vatra, Convorbiri literare, Flacăra etc. Uneori, a
urcat pe scenă pentru a juca în
propriile piese. A debutat cu poezia
În cimitir, care a fost publicată în
Revista nouă a lui Haþdeu. A scris
poezii, piese de teatru þi nuvele. A
tradus din Shakespeare, Beaumarchais, Molière, Racine, Corneille,
Sienkewicz, Maeterlink, Maupassant, Swift, Hugo, Flammarion,
Grillparzer, Balzac şi Carmen Sylva.
H. Lecca s-a stins din viaţă în anul
1920, la Bucureşti.
Publicistul
Octav-George
Lecca este frate cu scriitorul. S-a
născut la Bucureşti în anul 1881. A
fost magistrat şi doctor în filosofie şi
drept, titlu obţinut la Bucureşti. A
colaborat la mai multe reviste dintre
care: Viaţa nouă şi Viaţa
românească. O.G. Lecca este
autorul unei importante lucrări de
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genealogie românească care a fost
publicată la Bucureşti în anul 1899
cu titlul Familiile boiereşti române.
Istoric şi genealogie ( dupe isvoare
autentice). A făcut cercetări de
istorie, genealogie, sociologie şi
antropologie ale căror rezultate au
fost consemnate în lucrările sale.
Amintim doar câteva titluri: Familia
Lecca, Bucureşti, 1897; Familiile
boiereşti române, Bucureşti, 1899;
Y a-t-il encore des Bassarab?,
Bucureşti, 1898; În amintirea
războiului pentru independenţă,
1902; Cei dintâi basarabi, 1912; La
Roumanie. Coup d`oeil général,
Bruxelles, 1921; Les anciennes
races européennes et le substratum
des nations modernes, Bruxelles,
1924; Cercetarea caracterelor
rasiale la români, Bucureşti, 1931;
Dicţionar istoric, arheologic şi
geografic al României, Bucureşti,
1937 etc.
În lucrarea sa, O. G. Lecca
descrie armoariile familiei, aşa cum
au fost ele stabilite în timpul marelui
agă Vasile, cu modificările survenite
cu ocazia recunoaşterii meritelor
acestuia de către împăratul Rudolf al
Germaniei, precum şi deviza
“Potestas bellumque”. Din păcate, în
lucrarea Steme boiereşti din
România, apărută la Bucureşti în
anul 1918, nu este reprodusă stema
familiei Lecca aşa cum este ea
descrisă de O. G. Lecca, ci doar
stema familiei Racotă care, este
drept, mai păstrează unele elemente
din stema veche a familiei, dar este
totuşi diferită.
Începând din sec. al XVII-lea,
este
menţionată
şi
ramura
moldovenească a familiei. Se pare că
această ramură descinde din doi
membri ai familiei - un căpitan şi un
cămăraş care ar fi emigrat în
Moldova, pe la jumătatea sec. XVII.
În anul 1655, este menţionat Diacul
Lecca, însărcinat cu scrierea
hrisoavelor divanului.
Căpitanul Lecca a trăit la Iaşi
în vremea domnitorului Dimitrie
Cantemir. Cămăraşul Lecca era
probabil rudă cu căpitanul. O. G.

Revista Bibliotecii Naţionale a României

Lecca dă ca posibilă rudenia
acestora doi cu postelnicul Lecca,
frate al spătarului Radu. Cămăraşul
este menţionat într-un document,
datat 1658, cu titlul de vel-cămăraş,
căsătorit cu jupâneasa Dumitra şi
având proprietăţi în ţinutul Bacăului.
Fiul cămăraşului, Aposto[l]
Lecca a fost vel-serdar în Basarabia.
În 1725 Racoviţă voievod îi
dăruieşte moşia Racovăţul din
Soroca, aproape de Prut, ca răsplată
pentru lealitate, dar mai ales pentru
„multă pagubă ce i-au făcut tătarii”.
Fiul lui Apostol, Teodor, a trăit
şi el tot în Basarabia, între anii 17271819, şi a avut 4 copii: Gherasim călugăr, mort asasinat -, Ilinca,
Ştefan şi Ionaşcu.
Despre viaţa preotului Ştefan
Lecca (1766-1828) nu prea sunt date.
Se ştie că a fost tatăl lui Anania
Lecca (1806-1871) şi bunic al lui
Cassian Lecca, născut în anul 1839,
fost deputat de Botoşani, proprietar.
Din căsătoria acestuia cu Maria
Seulescu s-au născut 4 copii: Teodoringiner, George, Mihai şi Victor.
Inginerul Teodor Lecca a avut
un fiu, Ionaşcu, stabilit în Dorohoi.
Fiul lui Ionaşcu, Nicolae, a avut de
asemenea doi fii: Teodor şi
Demetru. Demetru Lecca a
participat la campaniile din 1877 1878, cu grad de maior.
Al doilea fiu al lui Ionaşcu
Lecca, Gheorghe (1803-1832), a
deţinut proprietăţi în Bacău. Nici
despre el nu se cunosc date. De
altfel, a şi murit foarte tânăr. Se ştie
doar că deţinea rangul de paharnic.
Paharnicul Gheorghe Lecca a
avut 3 fii:
Ioan Lecca (1825-1876) a făcut
carieră politică. A studiat împreună
cu fraţii săi la Paris. A fost în mai
multe rânduri deputat liberal de
Bacău. În 1858, a fost candidatul
proprietarior rurali pentru alegerea
de domn al Moldovei. În ultimii ani
ai vieţii a fost reprezentant în
Cameră. Din căsătoria cu Evdochia
Boteanu, a avut 2 fii: Junius, fost
deputat şi prefect, şi Dumitri, fost
deputat.

Gheorghe Lecca este al doilea
fiu al paharnicului Gheorghe. A trăit
între anii 1831 - 1885. A făcut studii
militare la Saumur, în Franţa. A luat
parte la campaniile din 1877 - 1878.
După demisia din armată, devine
prefect de Bacău, în anul 1866. În
urma unor măsuri luate împotriva
evreilor, a provocat căderea
Cabinetului Golescu. A mai deţinut
portofoliul Finanţelor (25 ianuarie
1832 - 13 septembrie 1885), în
timpul guvernului I.C. Brătianu. A
avut 2 fii:
Caton Lecca, născut în 1860,
fost deputat apoi prefect al poliţiei
capitalei, şi Jean Lecca (18631898), prefect de Bacău, apoi
deputat în disidenţa liberală, în anul
1888. Jean Lecca a avut doi fii:
Victor, deputat, şi Marcel.
Generalul Dimitrie Lecca, al
treilea fiu al paharnicului, s-a născut
la 2 decembrie 1832, la Tecuci. Ca şi
fratele său Gheorghe, a făcut studii
militare la Saumur, în Franţa. În anul
1866, comanda, cu grad de maior,
batalionul de vânători însărcinat cu
garda palatului domnesc. În noaptea
de 11 februarie 1866, a trecut de
partea conjuraţilor care l-au detronat
pe domnitorul Al. I. Cuza. El este cel
care a permis intrarea conjuraţilor în
palat. Imediat după abdicarea lui
Cuza, este numit ministru de război
în perioada locoteneţei domneşti,
până la data de 11 mai 1866. Va fi
din nou ministru de război în
cabinetul lui Ioan Brătianu (11 iulie
1879 – 29 aprilie 1880). În
campaniile din 1877 - 1878 a luat
parte la luptele de la Lom-Palanca şi
Smârdan, cu grad de colonel. Pentru
meritele sale, a fost înaintat la gradul
de general. În calitate de membru al
partidului liberal, a fost ales în mai
multe rânduri deputat, iar între anii
1883 – 1888, a fost preşedinte al
Camerei. S-a stins din viaţă la moşia
Radomireşti, la 4 iulie 1888.
După cel de al II-lea război
mondial, datele despre această
familie, ca de altfel despre mai toate
marile familii ale ţării, lipsesc cu
desăvârşire.
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Iuliana-Crenguţa Iordăchescu

Artă japoneză în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României
- HOKUSAI -

C

el mai celebru pictor şi desenator japonez,
Hokusai s-a născut în 1760 şi a murit în
1849. Celebritatea sa a depăşit cu rapiditate
graniţele Japoniei, devenind, încă din secolul 19, la fel
de celebru în Europa precum erau Daumier sau Goya.
Graţie varietăţii aptitudinilor sale, spiritului său de
observaţie, vervei şi eleganţei desenului său, graţie
sensului profund al expresiilor fizionomice şi al
gesturilor, graţie umorului său, deschiderii umaniste a
concepţiilor sale şi chiar a unor calităţi literare evidente
asociate compoziţiilor sale, Hokusai este cu certitudine
artistul exotic al cărui geniu s-a acordat cel mai bine cu
gustul european. El dispune de calităţile generale şi de
mijloacele tehnice proprii marilor maeştri. Stilul său
este original, îndrăzneţ, caracteristic, trăsătura de penel
- incisivă, rapidă şi sigură, de o libertate şi de o virtuozitate fără seamăn. Caligrafia sa, de o siguranţă remarcabilă, se
distinge printr-un anumit manierism care o face imediat recognoscibilă. Memoria şi educaţia ochiului unice,
prolificitatea imaginaţiei, toate ţin la Hokusai de prodigios. Intuiţia gestului, a accentului fizionomic, a mişcării - atât
la om, cât şi la animal - este uluitoare.
Hokusai s-a preocupat de tot ceea ce ţine de arta desenului; a pictat Kakemono1-uri admirabile, considerate
astăzi piese inestimabile; a lucrat cu precădere ilustraţie de carte, gravură în culori, modele pentru studiu. Opera sa,
imensă, asemeni unei oglinzi în care se reflectă cu intensitate moravurile, viaţa, natura Japoniei, poate fi considerată
o enciclopedie a ţării sale, o “comedie umană” a poporului japonez, o lume cu
perspective nelimitate.
Prin educaţie artistică, origine şi manieră de lucru, Hokusai aparţine aşazisei şcoli populare; totuşi, el se ridică deasupra acestui nivel prin
personalitatea plină de pitoresc a concepţiilor sale, prin profunzimea
sentimentului, prin darul care îi permite să abordeze cu egală forţă latura
comică şi pe cea dramatică a vieţii. “Artist al lumii de jos”, Hokusai a murit
aproape ignorat de clasa aristocrată. Voga enormă a talentului său în rândul
oamenilor simpli nu s-a răspândit dincolo de această clasă, decât în rândul
păturii oamenilor cu carte şi a amatorilor proveniţi din mica burghezie;
mulţimea admiratorilor săi se recruta în special din rândul negustorilor,
meşteşugarilor, curtezanelor şi obişnuiţilor caselor de ceai din Edo. Influenţa
artistului a fost decisivă asupra evoluţiei şcolii populare şi a destinului artelor
situate în plan secund (cum ar fi imagistica în culori şi decoraţia obiectelor
uzuale). Hokusai marchează ultima etapă a artei naţionale japoneze înaintea
invaziei modelor şi ideilor europene.
Artistul s-a născut în 1760 în Hondjo (districtul Katsushika), cartier din
Edo, situat pe malul râului Sumida. Numele său de copil a fost Tokitaro
Katsushika; tatăl său era furnizor de oglinzi metalice pentru casa taikun-ului.
Primul profesor al pictorului a fost bătrânul Shunshô, ilustru şef al atelierului
Katsukawa, unul dintre cei mai mari artişti ai şcolii populare şi ai imagisticii
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în culori. Ulterior, Hokusai a studiat operele marilor artişti din vechime, în special pe cele ale lui Itshio, cu care stilul
său se înrudeşte într-o oarecare măsură. Maniera sa personală a luat naştere din îngemănarea acestor două învăţături.
Rămâne elevul şi imitatorul lui Shunshô până spre 1790, purtând numele de Shunrô. În această perioadă ilustrează
romane, face desene pentru gravuri de surimono2-uri, compune programe de spectacole. Reputaţia sa începe să
treacă pragul atelierului Katsukawa; artistul îşi părăseşte primul domiciliu şi adoptă succesiv alte nume, ca: Sôri,
Hokusai-Sôri şi Hokusai simplu, nume pe care îl va păstra aproape întreaga viaţă, apoi - către 1820 - le adoptă pe
cele de Taito, Iitsu, Tameitshi, Manrôdjin, Katsushikao (bătrânul din Katsushika). Spre sfârşitul vieţii adaugă şi
epitetul de “guakiyo” (nebun de desen). A locuit rând pe rând la Nagoya (unde locuia editorul principalelor sale
opere) şi la Edo. A murit în 13 aprilie 1849, la
aproape 90 de ani, şi a fost îngropat în templul
budist Saikiodji, din cartierul Assaka din Edo.
Ca pictor, Hokusai se distinge printr-un
colorit deosebit de personal şi printr-o
neînchipuită libertate a mâinii. Studiile sale în
acuarelă, susţinute de urme uşoare de guaşă,
sunt de neconfundat, graţie strălucirii şi
prospeţimii tuşei de culoare. Artistul foloseşte
asociaţii de roşu de nuanţa focului, galbenuri
citron şi albastruri care îi sunt specifice.
Lucrările sale originale - căutate în egală
măsură în Japonia, America şi Europa - sunt
extrem de rare. Ca desenator de ilustraţii, are o
activitate prodigioasă - atât ca spirit de
inventivitate, cât şi ca prolificitate. Numărul
motivelor şi al compoziţiilor gravate de el poate
fi evaluat la circa 3.000, iar cel al volumelor
ilustrate la mai mult de 500. Cele mai celebre lucrări de librărie sunt în
primul rând cele 14 caiete din seria Mangwa (editate de Yeirakuya
Toshiro din Nagoya şi gravate de Tamekiti şi Yegava Santaro, doi dintre
cei mai buni gravori ai epocii), Drumurile din Edo, cele O sută de vederi
ale muntelui Fuji, Guashiki, Shiashin Guafu, Schiţele unei trăsături de
pensulă, Santai Guafu, Eroii chinezi, Cincizeci de poeţi şi poetese, Cele
treizeci şi şase de vederi în culori ale Muntelui Fuji, Tokaido, Istoria
roninilor etc.
Hokusai s-a autoportretizat în modul cel mai inedit cu putinţă în
prefaţa primei ediţii a primului volum al celor O sută de vederi ale
Muntelui Fuji: De la vârsta de şase ani [ ] am avut mania de a desena
forma obiectelor. Către vârsta de cincizeci de ani, am publicat un număr
infinit de desene; sunt însă nemulţumit de tot ceea ce am produs înainte de
şaptezeci de ani. Pot spune că abia la şaptezeci şi trei de ani am înţeles
destul de bine forma şi natura reală a păsărilor, peştilor, plantelor etc. Ca
urmare, ajuns la optzeci de ani voi fi progresat suficient pentru a putea
ajunge la cunoaşterea fondului lucrurilor, la o sută de ani voi ajunge desigur - la un stadiu superior, indefinisabil, iar la vârsta de o sută zece
ani, tot ceea ce voi face, fie el un punct, fie ea o linie, totul va trăi. Le cer
celor care vor ajunge să trăiască tot atât cât mine să confirme atunci dacă
mi-am ţinut cuvântul. Scris la vârsta de şaptezeci şi cinci de ani de către
mine, altădată Hokusai, astăzi Guakiyo-rôdjin, bătrânul nebun după
desen”.
Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Naţionale a României deţine 21
de xilogravuri semnate de Hokusai, datând din diferite etape ale activităţii
sale. Dintre acestea, se distinge una, care-l înfăţişează pe actorul Sakata
Hangoro. Gravura datează din anii 1780. Este perioada în care Hokusai,
2. surimono – desen sau gravură japoneză de mici dimensiuni şi ale cărei probe erau dăruite de
artişti în anumite ocazii (sărbători, aniversări) membrilor „Societăţii băutorilor de ceai” (n.r.).
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elev al lui Katsukawa Shunshô, fusese autorizat de către profesorul său să-şi însuşească unul dintre caracterele
numelui acestuia. Ca urmare, o serie de stampe reprezentând figuri de actori realizate de Hokusai în această epocă
poartă semnătura de Shunrô. Exemplarul despre care vorbim se numără printre acestea.
Specialiştii japonezi care au studiat lucrările lui Hokusai din colecţia noastră de stampe afirmă că, în momentul
de faţă, în lume au mai fost semnalate doar două exemplare supravieţuitoare ale acestui tiraj: unul la Tokyo şi altul
la British Museum din Londra.

Ion Mamina
Letiţia Constantin

Î

Teatrul japonez pe scene româneşti la începutul secolului XX
– câteva referinţe din presa vremii -

n a doua jumătate a secolului al XIX-lea, după ce Europa
culturală este „cucerită” de viziunea plasticii japoneze, prin
stampele lui Hokusai, teatrul japonez pătrunde în cultura
occidentală. Celebra dansatoarea americană Loïe Fuller (1862 –
1928), cea care a inventat, în 1891, „dansul serpentină”(care
combina, pentru prima dată, voalurile cu efectele spectaculare de
culoare), invită, în 1900, în cadrul Expoziţiei Universale de la Paris,
trupa de teatru japoneză a lui Kawakami Otojiro şi Yacco Sada să
prezinte un spectacol în al său teatru-muzeu.
Cei doi artişti japonezi vor juca apoi, în 1901, într-un nou
spectacol intitulat La Geisha et le chevalier, pe scena de la Théâtre
de l’Athénée. De altfel, Kawakami Otojiro şi Sada Yacco au
întreprins, între 1899 – 1902, un mare turneu, atât în Europa, cât şi în
America. Yacco Sada a fost portretizată de Émile Bertin, scenograful
teatrului-muzeu de la Expoziţia Universală de la Paris, în anul
1900, şi de Pablo Picasso, în anul 1901.
După cum citim în L’Indepéndance Roumaine şi Universul,
trupa de teatru condusă de Kawakami Otojiro şi Sada Yacco ajunge în
1901 şi în România. Mai întâi la Bucureşti, unde a susţinut două
spectacole cu Gheişa şi cavalerul şi Kesa, în 19 şi 20 februarie 1902,
pe scena Teatrului Liric, apoi la Galaţi (21 februarie) şi la Iaşi (22
februarie). De aici, trupa s-a
Pablo Picasso, 1901
îndreptat spre Rusia.
La spectacolele din Capitală, Kawakami Otojiro şi Sada Yacco au
beneficiat de un public de elită. Printre participanţi s-au aflat: Principele
moştenitor Ferdinand şi Principesa Maria, Ion I. C. Brătianu, membrii ai
corpului diplomatic englez acreditat la Bucureşti etc. Deşi îşi anunţaseră
prezenţa, Regele Carol I şi Regina Elisabeta au renunţat să mai asiste la
spectacolul din prima zi, din cauză că trupa japoneză a întârziat (spectacolul a
început abia la orele 23:00, „căci bagajele (trupei) sosiră mult mai târziu”!).
România se afla, aşadar, în calea emulaţiilor şi modelor culturale ale
Europei începutului de secol XX. Evenimentele culturale nu se întâmplă doar
în capitală, ci şi, după cum vedem,în Galaţi sau Iaşi. Drumul cultural centraleuropean spre Rusia trecea prin România…
Cât priveşte gradul de receptare a unor asemenea experienţe artistice,
inevitabil inedite pentru acea epocă, să lăsăm ziarele să vorbească: „N-am
înţeles nici un cuvânt din această limbă, care mi s-a părut deloc armonioasă;
dar am fost foarte mulţumit să asist la această curiozitate căci în viaţă trebuie
să vezi cât mai multe lucruri şi, cum nu cred că voi ajunge în Japonia, am avut
ocazia să o cunosc în acest mod” (L’Indepéndance Roumaine. Carnet du
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High-Life, 21 febr. – 6 martie 1902, p. 2); „Piesa e mai mult o pantomimă. Actorii,
împreună cu Yacco şi Kawakami dansează, sar, se bat şi din când în când scot câte un
ţipăt. Publicul a râs foarte mult şi a aplaudat jocurile sălbatice (…) Un lucru trebuie să
recunoaştem: gesturile acestor artişti japonezi sunt admirabile şi chiar uimitoare în scena
finală a morţii” (Universul, 21 febr. 1902, p.2); „Pentru a putea judeca aşa cum trebuie
pe aceşti japonezi, observatorul trebuie să se ţină la egală distanţă de un snobism extaziat
dar şi un dispreţ nejustificat. (…) Putem vedea astfel cum pot fi posibile şi adevărate unele
atitudini care nouă ni se par extravagante” (L’Indépendance Roumaine. Japonaiseries,
22 febr. – 7 martie 1902).

Doina Nemeş

Voci nemuritoare ale secolului XX
Arhiva sonoră a Secţiei Audio-Vizual, acumulată
în decursul anilor, păstrează un autentic tezaur cultural
de peste 10.000 de discuri de patefon, cu înregistrări
ale unor personalităţi proeminente ale artei
interpretative universale şi româneşti din perioada
1900-1960.
Nume de legendă ale scenei lirice ca: Nellie
Melba, Renata Tebaldi, Luisa Tetrazzini, Elena
Teodorini, Tito Schipa, Enrico Caruso, Giovanni
Martinelli, Mattia Battistini şi mulţi alţii, precum şi
ale unor instrumentişti şi dirijori ca: W. Furtwängler,
George Enescu, Dinu Lipatti, Eugen D’Albert,
Jascha Heifetz, figurează în colecţia de discuri vechi.
Una dintre preocupările constante ale secţiei a fost
modalitatea de a repune în circuit şi de a oferi
auditorilor aceste înregistrări. Am încercat copierea
lor pe casete audio, dar rezultatul a fost, din punct de
vedere tehnic, sub nivelul dorit, din cauza lipsei unei
aparaturi de filtrare a sunetului de pe disc, a cărui
înregistrare se făcuse desigur cu mijloace tehnice ale
începutului de secol.
Am avut însă bucuria de a descoperi pe piaţă, în
ultimii doi ani, existenţa unor CD-uri care confirmau
posibilitatea de a valorifica şi a-i readuce în prim-plan
pe marii artişti ai secolului XX. Astfel, casa de discuri
italiană Minerva a editat în colecţia New
Remastering 20-bit Process o Antologie a tradiţiei
vocale italiene, ce cuprinde vocile celebre de soprane
şi tenori ale începutului de secol, şi de asemenea o
antologie a celor mai prestigioşi artişti care au evoluat
pe scena Scalei din Milano.
Pe lângă acestea, au apărut şi CD-uri “portret”, cu
arii de operă de mare popularitate, imprimate de
marile staruri sau preluate din înregistrări radio.
Cele mai valoroase voci ale secolului pot fi acum
ascultate în condiţii tehnice foarte bune: Berta
Morena, Luisa Tetrazzini, Renata Tebaldi, Claudia
Muzio, Nellie Melba, John Mc Cormack, Titto
Schipa, Enrico Caruso, Ezio Pinza, Rosa Ponselle,
Giovanni Martinelli etc.
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Am să mă opresc asupra ultimelor două nume: Rosa
Ponselle şi Giovanni Martinelli, pe care aş dori să vi le
readuc în memorie.
Tullio Serafin a considerat vocea Rosei Ponselle,
alături de cele ale lui Caruso şi Tita Rufo, un adevărat
fenomen. Ea s-a născut în 1897 la Meriden (Connecticut),
ca fiică a unor emigranţi italieni, numele ei adevărat fiind
Ponsillo. Şi-a început cariera cântând împreună cu sora ei
Carmela prin cinematografe şi cabarete new-yorkeze, sub
numele de Ponsillo sisters.
Auzită întâmplător de un impresar, după o perioadă de
studii de scurtă durată, i se deschide drumul către scena
Metropolitanului unde, încurajată de Caruso, debutează
alături de acesta pe 15 noiembrie 1918, în rolul Leonora
din opera Forţa destinului de Verdi, rol cu care cunoaşte
un imens succes.
Până în 1936, rămâne fidelă acestui teatru, a cărei stea
de primă mărime a fost, cântând timp de 19 stagiuni în 22
de roluri şi 304 spectacole; întreprinde şi 107 de turnee în America şi în Europa.
În 1937, se căsătoreşte cu un multimilionar şi trăieşte într-o vilă somptuoasă cunoscută ca “Villa Pace”, lângă
Baltimore, astăzi, muzeul Rosa Ponselle. Ocazional, mai apare în concerte, imprimă discuri şi desfăşoară o
activitate pedagogică. În 1980, publică la New York cartea autobiografică Ponselle a Singer’s Life. Se stinge din
viaţă în anul 1981.
CD-ul pe care îl deţinem cuprinde canţonete şi arii din operete, interpretate între anii 1918-1939. Acurateţea
vocii şi stilul viguros, modern te transportă în mirifica lume a fastuoaselor spectacole de tip “hollywoodian”, a
vieţilor şi carierelor strălucitoarelor staruri.

Giovanni Martinelli s-a născut în 1885 la Montagnana, lângă Veneţia, într-o familie numeroasă. Copil fiind, a
învăţat să cânte la clarinet, iar în timpul serviciului militar a cântat în fanfara militară. Dirijorul acesteia i-a
descoperit vocea. Artistul va studia mai târziu la Milano, unde a şi debutat.
Remarcat de Puccini, a fost angajat pentru premiera de la Roma a operei La Fanciulla del Vest, debutând cu
acelaşi rol şi la Scala, sub bagheta lui Toscanini. Au urmat roluri şi spectacole pe marile scene italiene, apoi, în 1912
- opera Boema la Covent Garden, unde a cântat alături de Nellie Melba.
În 1913, a fost invitat de opera Metropolitan din New York, teatru căruia i-a rămas fidel până în 1943. Tenor
spinto-dramatic, cu o voce robustă şi frumos timbrată, Giovanni Martinelli a cântat toate rolurile adecvate vocii sale,
dar a abordat cu egală măiestrie şi roluri lirice. După moartea lui Caruso, a devenit tenor leading al acestui teatru.
Printre partenerele sale s-au numărat marea soprană
croată Zinka Milanov şi ilustra noastră compatrioată Stela
Roman, cu care a înregistrat 3 integrale live foarte reuşite
(Aida, Bal mascat şi Otello).
În afară de Metropolitan, a mai cântat ca oaspete pe
multe dintre marile scene lirice ale lumii: San Francisco,
Chicago, Buenos Aires, Monte Carlo. După retragerea sa
oficială (în 1950), Giovanni Martinelli a desfăşurat şi o
rodnică activitate pedagogică. A părăsit această lume în
1969.
Giovanni Martinelli ne-a lăsat multe înregistrări pe
disc, înregistrări live din concert sau integrale ale unor
opere.
Cele două CD-uri pe care le deţinem cuprind scene,
arii şi duete din opere preluate din transmisii radio şi arii
din operele înregistrate între anii 1913-1918.
Este îmbucurător faptul că, prin aceste reeditări pe CD,
nume de legendă ale artei interpretative pot fi cunoscute şi
de iubitorii de muzică de astăzi.
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Tamara Berezovski Petrova

Cartea bisericească în dublă ipostază: sacrificială şi sacrilegială

acoşul Unguresc este un sat bănăţean atestat documentar din anul 1369, cu denumirea Nogzekes şi
Zeekus1. În 1869, localitatea avea un număr de 3.067 locuitori2. Acest habitat este poziţionat geografic la
îngemănarea pustei cu zona colinară. Ca un Olimp în miniatură, vârful Grindii Pietrii a fost supranumit
“mica Elveţie”3, fapt ce conferă aşezării o oarecare maiestate faţă de satele vecine: Vermeş, Silagiu, Izgar, Visag şi
Darova. Memoria colectivă nu reţine decât că pe “Dealu lu Ghiga” s-a aflat o biserică cu fundaţie de piatră,
construită din bârne de lemn şi acoperită cu şindrilă, căreia episcopul Vichentie Popovici al Caransebeşului îi
donează, în anul 1776, un antimis4. Uşor este de imaginat că, văzută de jos, aceasta semăna cu o corabie împotmolită
pe creasta unui val încremenit.
În secolul al XVIII-lea, biserica satului avea, pe lângă Evanghelie, următoarele cărţi de cult: Liturghier (1759),
Octoih (1774), Triod (1746), Penticostar (1767), Cazanie (1732) şi 12 Minee (1805)5. Cele câteva însemnări făcute
pe Liturghierul tipărit la Râmnic în anul 1759 ne permit un demers teoretic, care plasează cartea bisericească într-un
context sacralizat şi totodată o expune ca obiect cu potenţialităţi care particularizează un anume imaginar colectiv
asupra bibliocraţiei.
Tiparniţa de la Râmnic, întemeiată în anul 1705 de Antim Ivireanul, a fost o instituţie culturală a “întregului
neam românesc”6. În 1746, când se înfiinţa tipografia unită de la Blaj, cu misiunea de a sluji catolicizării, Curtea din
Viena emitea un decret prin care se interzicea, sub ameninţarea celor mai drastice pedepse, aducerea cărţilor din
ţările româneşti sau din Rusia, ajungându-se până la arderea acestora şi pedepsitea exemplară a colportorilor7. Bine
organizată dintru început, de aici s-au ridicat generaţii de tipografi, gravori şi legători de carte cu renume, solicitaţi
în toate provinciile româneşti. Cererea imperioasă de slovă tipărită îi determină pe tipografi să comprime timpul de
execuţie, astfel încât o carte ca Triodul (ediţia 1777), în format de 34 x 24 cm, în două culori şi cu un număr de 846
pagini, se tipăreşte în numai patru luni8. Difuzată până în cele mai îndepărtate sate din vestul Carpaţilor, cartea,
imprimată la Râmnic în tiraje ce depăşesc adesea 500 de exemplare, se epuizează la scurtă vreme de la apariţie şi
necesită reeditări la intervale scurte de timp9. Deşi viteza de lucru era mare în atelierele tipografice, drumul cărţii
era anevoios în veacurile XVII-XVIII, întrucât călugării, diecii, vânzătorii, cărturarii aduceau cu multă trudă aceste
odoare de suflet de la Iaşi, Buzău, Bucureşti, Govora, Târgovişte, Snagov, Dealu, Câmpulung şi Râmnic.
Interdicţiile impuse de regimul austriac îi fac pe vânzătorii de carte să nu-şi mai lase numele în înscrisurile de
vânzare-cumpărare.
Liturghierul tipărit la Râmnic în 1759 fusese cumpărat de un enoriaş pentru biserica din satul natal, aşa cum
reiese din însemnarea de pe f 1-11: “Această sfântă Liturghie este a lui Giurgi Ilcău, cumpărată cu banii lui cu zloţi
4 şi cu 1 tult şi dată de pomană la bisărecă în Sacoş, să fie pomeniţi morţii şi vii. Pomeni Gospodi: Giurgi, Catinca,
Iovan, Sorinca, Giura, Ana, Simion, Ana, Opriţa, Ghiorghie, Ruja, Cătălina, Ana, Ioana, Floare, 1771”10.
Achiziţionată nu în scop personal, ci comunitar, cartea de cult amintită devine un obiect de ctitorie11, intrând în
circuitul valorilor sacre, contribuind utilitarist la continuitatea slavosloviacă.
Formă specifică de manifestare a memoriei istorice, practica pomenirii celor adormiţi sau vii este cunoscută din
vechime şi este profund îndătinată în Biserica Ortodoxă. Denumite şi sinodice, protesisuri sau litiere12, scrise pe
pergament sau pe hârtie şi legate uneori în formă de carte, pe tăblii de metal sau de lemn, dispuse câteodată în formă
de diptic sau triptic, pe care se lipea pergamentul sau hârtia, pomelnicele ctitoreşti apar uneori şi direct pe zidurile
locaşurilor de cult. Donatorul în cauză, Ilcău, inserează numele celor apropiaţi pe carte, considerând-o, pesemne, un

1. Coriolan Suciu. Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. II, [Bucureşti]: Editura Academiei, [1968], p. 92.
2. Ioan şi Rodica Munteanu. Timiş. Monografie. Timişoara: Marineasa, 1998, p. 128.
3. Ovidiu Giulvezan. Pavel Roşu. O viaţă ca un cântec. Timişoara: Brumar, 2001, p. 16.
4. Gh. Cotoşman. Episcopia Caransebeşului până în pragul sec. al XIX-lea. Caransebeş, 1941, p. 162.
5. Nicolae Corneanu. Monografia eparhiei Caransebeş. Caransebeş, 1940, p. 515.
6. V. Molin. Tiparniţa de la Râmnic, mijloc de luptă ortodoxă împotriva catolicismului din Transilvania In: Mitropolia Olteniei, 1960,
nr. 7-8, p. 465.
7. I. B. Mureşianu. Cartea veche bisericească din Banat. Timişoara: Editura Mitropoliei Banatului, 1985, p. 41.
8. G. Ştrempel. Valori din patrimoniul cultural-naţional. Râmnicu-Vâlcea, 1980, p. 31.
9. Şt. Nicolescu, Gh. Rădulescu. La 275 ani de la înfiinţarea tipografiei râmnicene În: Mitropolia Olteniei, 1980, nr. 3-6, p. 487.
10. I. B. Mureşianu. op. cit., p. 244. Liturghierul are numărul de inventar 19.876 şi se află în fondul de carte veche al Arhiepiscopiei
Timişoarei, fiind unul dintre cele 1933 de exemplare conservate şi depozitate.
11. Virgil Cândea. Ctitoria În: Raţiunea mistică. Bucureşti: Sfântul Gheorghe-Vechi, anul III, 1996, nr. 1-2, p. 102.
12. I. Zugrav. Un pomelnic manuscris În: Mitropolia Moldovei şi Sucevei, anul XXVII, 1961, nr. 9-12, p. 674.
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obiect rezistent la agresiunea timpului şi luând în calcul şi autoritatea spirituală de care se bucura ea în sânul
comunităţii. Instituţia darului este cunoscută în toate societăţile umane, fiind expresia “îmbinării dintre obligaţie şi
libertate”13. Actului donologic, Biserica îi răspunde prin pomenirea veşnică a numelui persoanei donatoare, cea care
dă cu “mâna largă – gr. charizesthai”14.
Acest enoriaş, prin gestul său implicativ-participativ, pare a săvârşi un apportatus, adică, în mod voluntar, a
adus Liturghierul ca ofrandă15. Transferând acest bun în grija Bisericii, el se pune sub scutul protecţiei divine,
întrucât consacră ceva lui Dumnezeu. Intrată în spaţiul sacrosanct, cartea este muncită cultic, încorporând în sine
dimensiunea eternităţii16. Ca danie, ea se circumscrie şi ca ustensilă cu caracter pragmatic, reprezentând un
contract cu Cel de Sus17, fără ca acest fapt să-i ştirbească prestigiul metaistoric: “căci cartea nu iaste lucru
pământesc ca să-l ciopleşti cu barda, ci iaste duh dat de la Dumnezeu”18.
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, “prin devoţiune sacrificială”19, devine interior Bisericii, dar, totodată, şi exterior
– compasiv, fiindu-i Cap. Omul – mădular nu poate coexista ecclesial decât prin sinecism – ctitorie dimpreună cu
Dumnezeul Treime. Astfel, într-una dintre zilele anului 1771, poporeanul Giurgi renunţă să folosească 4 zloţi şi 1 tult
în interes economic, deturndu-i unei uzanţe simbolico-religioase şi însuşindu-şi doar tranzitoriu Liturghierul, care
va intra în posesia definitivă a bisericii locale. Dacă rămânea carte de casă, aceasta poate era sortită unei existente
mate, zăcând uitată, în zilele de lucru, în cine ştie ce ungher întunecos şi, eventual, răsfoită doar duminica sau în alte
zile de sărbătoare. Atribuită Bisericii, ea îşi croieşte un destin excepţional, ştiut fiind faptul că aici va fi aprioric
respectată, aflându-se aproape întotdeauna pe podiumul onoarei: Sfânta Masă, Analogul sau Strana. “Vacanţele” şi
le petrecea, în schimb, în unul dintre cele “2 dolafuri vânăte pentru Cărţi şi alte trăbuincioasă lucruri”20. Locurile
de păstrare aveau menirea să apere cărţile de slujbă de orice “rea îmtâmplare”, fapt pentru care accesibilitatea la
ele era strict limitată la preot, învăţător, cantor şi citeţ. Cu toate măsurile de protecţie luate de apărătorii cărţii, nu de
puţine ori, unele exemplare erau ciopârţite fizic sau mutilate de unii năbădăioşi “plumitivi”21 ce scontau pe efectul de
înveşnicire prin scrisul pe filele cărţilor bisericeşti. Împotriva celor care comiteau astfel de sacrilegii, se proferau
blesteme cumplite. Aceste lăbărţări scribologice erau, desigur, simptomele unei dorinţe imbatabil-pernicioase de
sacrificare denaturată. Recunoscându-se astăzi valoarea istoriografică a acestor notaţii, ele sunt considerate totuşi
gesturi şi argumente în sprijinul integrităţii fizice şi spirituale a Cărţii: “Cine se va îndrăzni de va mai scria în cărţile
sfintei biserici să se ştie că acela pre cheltuiala lui va pone cele stricate la cărţi, căci pe ele nu se scriu aceste
însemnări ca aceea ci epitropu făcu şi o cărticică pentru acele însemnări”22.
Peste 67 de ani, la f2, întâlnim o consemnare de flotant: “Spre vecinică aducere aminte mă subscriu întru
această Liturghie eu, smeritul preot. În Visag, în 24 iunie 1838. Mihail Jeberean, administrator parohial, Visag”.
Textul acesta ne-ar putea îndreptăţi să deducem că, în acea zi de Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (în popor –
Sânzienele sau Drăgaica), preotul din Visag s-a deplasat la Sacoş pentru a suplini, foarte probabil, absenţa unui
paroh, căci în luna următoare va fi hirotonit preot Alexandru Popovici. Timp de 25 de ani, adică un pătrar de veac,
Liturghierul a fost “lăsat la vatră”, a avut parte de repaus. Cu caractere de tranziţie, la f1 găsim următoarea
informaţie: “Spre ţinerea aminte despre timpul de la anul 1863, cum a fost de lipsit anul acela, numai puţinel grâu
au fost, căpătat-au altul om şi numai câtă o oche din lant. Foarte nimic au fost cucuruzu, nici să-l vadă omul în
şarcon, că fost-au foc de săcetă, fiind că au stăpânit planeta soarelui în anul acela, şi întru împărăţia împăratului
Franţi Iosif Karl”. În continuare se scrie: “Şi iară în anul mai sus zis au fost pe ceri un sămn foarte minunat, ca un
fulger în stele aşa au scăpărat, ca şi cum ai arunca un tăciune de la unu la altu. Baş la 29 a venit un tunet ca un
fertai de ceas au ţinut. 1863. A.G.D.I.M.”23
Atunci când Pronia considera utilă comunicarea simbolică cu oamenii unei anumite regiuni geografice, care
trebuiau să treacă grele probe, se explicitau aceste sămne. Fulgerul observat pe cer indica, precum un deget arătător,
că locuitorii acelor hotare vor fi ţinta stihiilor ce se vor dezlănţui. Seceta, oricât de calmă ar părea, este expresie a

13. Marcel Mauss. Sociologie şi antropologie, Paris: PUF, 1985, p. 258.
14. Dicţionar biblic, Oradea: Cartea Creştină, 1995, p. 321.
15. J. Toussaert. Le sentiment religieux en Flandre à la fin du Moyen Age. Paris, 1963, p. 86, apud Doru Radosav. Sentimentul religios la
români. Cluj-Napoca: Dacia, 1997, p. 69.
16. Doru Radosav. Carte şi societate în nord-vestul Transilvaniei (sec. XVII-XIX). Oradea: Fundaţia Culturală “Cele Trei Crişuri”, 1995, p. 230.
17. Al. Ofrim. Cheia şi Psaltirea. Imaginarul cărţii în cultura tradiţională românească. Piteşti: Paralela 45, 2001, p. 109.
18. Nicolae Iorga. Studii şi documente. vol. XV, Bucureşti: Minerva, 1920, p. 226.
19. Silviu Lupaşcu. Sacrificiu şi Teocraţie. Iaşi: Fides, 1997, p. 70.
20. Arhiva Episcopiei Caransebeş. Inventarul bisericii din Sacoşul Unguresc, 18 ianuarie 1869, întocmit de preotul Pavel Toma şi juraţii
Pavel Golosie, Erimie Ştiopu, Petru Toma, Mihai Maghetiþi Petru Sonda.
21. Marcel Jousse. L’Antropologie du geste. Paris: Gallimard, vol. II, 1975, p. 51.
22. Valeriu Leu. Cartea veche românească din bisericile eparhiei Caransebeşului. Reşiţa: Banatica, 1996, p. 194.
23. Sigur că, în decursul timpului, au existat foarte mulţi ani răi, care au adus foamete, boli şi, în cele din urmă, moartea multor oameni, aşa
cum s-a întâmplat şi în 1863, când mare parte a teritoriului bănăţean s-a confruntat cu mizeria generalizată, cauzată de calamităţile naturale.
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focului pârjolitor ce zbârceşte faţa pământului, într-atât încât poate transcrie harta iadului.
Făcându-se suport al istoriei, cartea bisericească decade din starea paradisiacă la care era sortită prin exclusiva
întrebuinţare cultică şi ajunge să servească biunivoc la curtea lui Dumnezeu şi a lui Mamona. Scriitorul de ocazie nu
face altceva decât să o condamne cu nătângie la condiţia precară de condică pestriţă de năzbâtii istoriografice,
anulându-i predestinaţia soteriologică. Ca articol de import, cartea avea, dincolo de semnificaţia ei culturală, şi
neajunsul de a fi socotită o marfă care, se înţelege, avea un preţ în lumea comerţului, fapt care o expunea unei
degradări reice. Pentru a o curăţi de păcatele umblării prin lume, cartea era îmbisericită prin blagoslovenie şi
diortosire. Recucerindu-şi astfel poziţia pierdută prin artificiile mercantilismului, cartea bisericească va exercita
doar funcţia de “administrare a sacrului”.24 Evaluată ca topos al experienţelor onto-sacrale, cartea de cult este şi va
fi un “operator imanent”,25 care “se dă de ceasul morţii” să-şi facă loc în inima omului lui Dumnezeu, făcându-se
părtaşă la opera de mântuire.
În mod cert, Liturghierul bisercii din Sacoşul Unguresc, în corporalitatea-i efemeră de 22x16 cm, a deschis
Uşile Împărăteşti multor ascultători de cuvânt dumnezeiesc.
Codoban. Sacru şi ontofanie. Pentru o nouă filosofie a religiilor. Iaşi: Polirom, 1998, p. 51.
Bakonsky. Iacob şi Îngerul – 45 de ipostaze ale faptului religios. Bucureşti: Anastasia, 1996, p. 221.

24 Aurel
25 T.

Cristina Bădără

Din fondul de corespondenţă al Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti:
Corespondenţa George Murnu – Ioan Bogdan

P

restigiul conferit de ctitorirea regală şi menirea academică a noii instituţii de cultură au făcut ca
începuturile colecţiei de manuscrise să fie puse încă din primele decenii de funcţionare a Bibliotecii
Fundaţiei Universitare Carol I.
Cu toate că Alex. Tzigara–Samurcaş (directorul care a condus destinele instituţiei aproape cinci decenii)
afirma în lucrarea Fundaţiunea Universitară Carol I 1891 - 19311, carte care fusese menită să apară cu prilejul
aniversării a 40 de ani de la deschiderea bibliotecii, că: „ Deşi nu caută să intre în concurenţă cu Academia Română,
recunoscând acesteia specialitatea colecţionării de manuscrise, Fundaţia regală află totuşi loc următoarelor
donaţii de manuscrise”2, în art. 10, capitolul II (Biblioteca), din Regulamentul Fundaţiei Universitare Carol I,
adoptat la 13 martie 1914, se precizează: „Biblioteca va cuprinde o secţie a manuscriselor şi stampelor, precum şi o
colecţie de medalii”3. Această precizare era menită să facă faţă unei realităţi - marele prestigiu al bibliotecii a atras,
pe lângă donaţiile generoase în bani, moşii sau cărţi, şi pe cele reprezentând manuscrise preţioase. Astfel,
moştenitorii lui I.L. Caragiale au oferit Bibliotecii Fundaţiilor Carol I două manuscrise, cuprinzând fiecare câte o
povestire: Abu Hasan şi O povestire. Şi prof. dr. Dragomir Demetrescu, fost Mare Nomofilax al Bisericii
Răsăritului, a donat instituţiei 13 manuscrise greceşti, cuprinzând texte teologice, şcolare sau literare din secolele
XV – XVIII, catalogate ulterior sub direcţia profesorului Demostene Russo.
Cel mai vechi şi valoros manuscris din colecţie era, în acea perioadă, lucrarea Scara a Sfântului Ioan Scărariu,
datând din secolul al XV-lea şi provenind din biblioteca fostului Mitropolit Veniamin Costache.
Toate aceste manuscrise, la care s-au adăugat câteva documente de cancelarie, dintre care unul purtând
semnătura autografă a domnitorului Mihai Viteazul, au fost scoase din fondurile bibliotecii după trecerea sa în
patrimoniul statului, ca urmare a actului din 30 decembrie 1947, moment care marchează astfel sfârşitul primei
colecţii de manuscrise a bibliotecii.
Timp de câteva decenii, achiziţionarea şi colecţionarea manuscriselor şi a cărţii vechi nu au mai constituit
obiective ale noii politicii a bibliotecii. Abia în deceniul 8 al secolului trecut a fost iniţiată o nouă abordare ce viza
diversificarea categoriilor de purtători de informaţii implicaţi în demersul didactic şi de cercetare ştiinţifică, pe care
biblioteca îi poate oferi beneficiarilor specifici. Astfel, s-a trecut la achiziţionarea primelor manuscrise.
Între anii 1970 – 1980, au fost incluse în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare 2.684 de manuscrise, cu
prioritate texte având o semnificaţie culturală, ştiinţifică sau politică deosebită, documente ce se puteau constitui în
izvoare privind evoluţia societăţii româneşti. Pentru deplina valorificare a potenţialului informativ şi formativ
deţinut de aceste documente şi pentru stabilirea unei concordanţe cu deprinderile aperceptive ale utilizatorilor
specifici, au fost adoptate sisteme proprii de descriere a manuscriselor şi a corespondenţei. Aceste sisteme
reprezentau adaptări ale normelor I.S.B.D.(A) la descrierea documentelor în discuţie.
1. Bucureşti, 1933, 167 p.
2. Alex. Tzigara – Samurcaş, Fundaţia Universitară Carol I 1891 – 1931, Bucureşti, 1933, p. 86.
3. Regulamentul Fundaţiunii Universitare Carol I. Bucureşti, 1914, p.6.
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Evenimentelor din decembrie 1989 le-au căzut
victimă mai mult de 70% dintre manuscrise. Pentru a
putea contura o imagine cât de cât concludentă asupra
pierderilor suferite, amintim că atunci s-au transformat în
cenuşă, pe lângă multe altele, scrisori semnate de: M.
Eminescu, I.L. Caragiale, V. Alecsandri, T. Arghezi, G.
Enescu, P. Istrati, M. Eliade, Martha Bibescu, Radu
Lupu, mareşalii Alex. Averescu şi P. Badoglio,
manuscrisele tezei de doctorat şi ale unora dintre
romanele lui M. Eliade. Lista ar putea continua. Astfel a
dispărut, în cea mai mare parte, şi cea de a doua colecţie
de manuscrise a bibliotecii.
Dintre puţinele manuscrise ce au supravieţuit
autodafeului din decembrie 1989, am putea enumera pe
Mircea Eliade - manuscris Maitreyi
cel mai vechi manuscris din colecţie, un Theotocar
grecesc, datat sec. XVII, trei miscelanee teologice româneşti din secolele XVIII – XIX, un Coran din sec. XVIII,
fişele de lucru aparţinând lui M. Eliade, manuscrisul romanului său Maitreyi, câteva manuscrise V. Alecsandri.
Prin generoasele donaţii şi achiziţii, care au respectat opţiunile tematice devenite tradiţionale şi care s-au adăugat
puţinelor documente salvate, s-a reuşit refacerea fondului, cel puţin sub aspect cantitativ. Au intrat în colecţie multe
piese interesante: manuscrisele romanului Luntrea lui Caron şi Curs de filozofia religiilor, aparţinând lui L. Blaga,
manuscrise ieşite de sub pana lui M. Sadoveanu, N. Stănescu, Cella Delavrancea, I. Pillat şi V. Eftimiu sau
corespondenţa semnată de I. Andreescu, Matei Eminescu, G. Murnu, Simion Florea Marian.
De mai puţin succes s-a bucurat iniţiativa noastră de a crea fonduri de manuscrise ale scriitorilor români şi ale
cadrelor universitare contemporane. Este indiscutabil că dacă membrii uniunilor de creaţie şi ai lumii academice
bucureştene ar fi perceput mai bine apelurile lansate de noi, aceste creşteri ar fi fost mult mai semnificative.
După 1998, s-a trecut la o modificare de substanţă a tehnicii de prelucrare pentru aceste categorii de documente.
Fără a renunţa la sistemul propriu, amintit anterior, s-a trecut la acomodarea sa la posibilităţile programului de
prelucrare informatizată a documentelor de bibliotecă (VUBIS) şi astfel, la ora actuală, se regăseşte în baza de date
a bibliotecii întregul fondul de corespondenţă şi o foarte mare parte din cel de manuscrise.
Unul dintre cele mai importante fonduri de corespondenţă din colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare este
acela provenind din fondul George Murnu. Numărând 32 de epistole, scrise cu cerneală neagră pe recto şi verso (a
câte două file cu dimensiunile: 17,7 x 11,5 cm.), trimise - între anii 1896 - 1905 - din Iaşi, München, Huşi, Atena sau
Budapesta prietenului şi îndrumătorului său Ioan Bogdan, scrisorile au făcut parte din colecţia prof. Augustin Z.N.
Pop şi au fost donate Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti, în anul 1992, de doamna Viorica Păun,
moştenitoarea familiei Augustin Z.N. Pop.
Scrisorile sunt o valoroasă sursă de informaţii privind studiile, activitatea şi proiectele ştiinţifice şi profesionale
ale lui George Murnu, iar prin coroborarea cu cele adresate de Ioan Bogdan lui George Murnu, (în număr de 30),
donate de doamna Iulia Murnu Bibliotecii Academiei Române – Cluj-Napoca şi prezentate de domnul N.S.
Tanaşoca4, se poate reconstitui imaginea relaţiilor dintre cei doi intelectuali de mare suprafaţă culturală, imaginea
modului în care, în viaţa academică românească, profesorul îşi îndruma şi îşi sprijinea fostul student, pe tot parcursul
devenirii sale ştiinţifice şi profesionale, a modului în care emulul, la rândul său, cu deferenţă şi seriozitate, va fi
valorificat acest sprijin, justificând astfel încrederea acordată.
Problematica scrisorilor pe care George Murnu i le adresează lui Ioan Bogdan se circumscrie câtorva mari teme:
- traducerea şi publicarea Iliadei; evoluţia elaborării tezei de doctorat; - valorificarea posibilităţilor de documentare
oferite de bibliotecile din München şi Budapesta pentru adunarea de material necesar concretizării altor lucrări
proiectate (unele la sugestia destinatarului); - valorificarea unor creaţii lirice ale lui George Murnu; - probleme
administrative legate de concediile de studii necesare autorului, de încercările de a ocupa o catedră la Universitatea
din Bucureşti; - prezenţa şi activitatea lui Şt. O. Iosif în Germania; - evenimentele din jurul revistei Convorbiri
literare. În aproape toate scrisorile se găsesc informaţii privind traducerea Iliadei, de la problemele filologice
întâmpinate, până la încercarea de a o publica în volum5 sau până la subvenţia primită pentru această tălmăcire6.
Cum era şi firesc, elaborarea tezei de doctorat Rümanische Lehnvövrter im Neugriechischen mit historischen
4. Ioan Bogdan şi George Murnu în scrisori, În: Balcanologi şi bizantinişti români, Bucureşti, 1979, p. 81–92.
5. Am abordat aceste aspecte în comunicarea Etapele traducerii „Iliadei” în corespondenţa George Murnu–Ioan Bogdan, prezentată la
sesiunea de comunicări Milenii tezaurizate. Creaţie şi spiritualitate, organizată de Muzeul Judeţean Buzău în perioada 15 – 16 mai 2003.
6. Scrisorile din 07.10.1900 (Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.7, inv. mss. 2900), p.[1] şi 17.10.1900 (Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.9, inv.
mss. 2901), p. [1].
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Vorbemerkungen sub conducerea marelui bizantinolog
Karl Krumbacher, este un subiect mereu prezent în
corespondenţa dintre cei doi. Dacă până în luna februarie
1901 George Murnu se referea la strângerea materialului
necesar elaborării lucrării, în scrisoarea din 16 februarie
19017 vorbeşte despre începerea activităţii de prelucrare a
acestui material. Operaţiunea se va fi dovedit dificilă, căci
abia în scrisoarea din 25 aprilie 19028 Ioan Bogdan este
anunţat despre finalizarea lucrării. Aproape o lună mai
târziu, prin scrisoarea datată 17/30 mai 19029, expediată
din Budapesta, George Murnu îşi anunţă fostul profesor că
i-a trimis un exemplar al tezei sale.
George Murnu, cu hărnicia şi tenacitatea cunoscută,
va căuta să folosească perioada în care avea acces la
marele biblioteci münheneze pentru a aduna cât mai mult
material documentar necesar elaborării unor lucrări
Scrisoare adresată de George Murnu lui Ioan Bogdan
viitoare (unele teme fiindu-i sugerate de Ioan Bogdan).
Informaţiile vizând această problematică sunt numeroase în scrisorile lui George Murnu. Este edificatoare în acest
sens scrisoarea din 23 octombrie 190110, prin care Murnu îl roagă pe Ioan Bogdan să intervină pentru a beneficia în
continuare de concediul necesar atât finalizării tezei, cât şi strângerii de informaţii referitoare la români, din lucrările
scriitorilor bizantini. Materialele care ar putea fi folosite la elaborarea unei cercetări privind Valahia Mare sunt des
aduse în discuţie, fie că este vorba de scrisoarea din 2/14 [sic!] februarie 190011, fie de cea, deja invocată, din 16
februarie 1901. Murnu intenţiona să redacteze această lucrare în perspectiva obţinerii unui post de profesor agregat.
Scrisoarea din 25 aprilie 190212 menţionează faptul că materialul care nu a fost inclus în vasta introducere istorică a
tezei sale de doctorat va fi utilizat în această lucrare, aflată în faza de proiect. Murnu vorbeşte şi de o altă lucrare
despre rolul românilor din munţii Hemus, în evul mediu, realizată pe baza izvoarelor bizantine – vezi scrisoarea din
10/23 iunie 190213.
Lucrul la teza de doctorat şi culegerea de materiale pentru alte lucrări nu au însemnat pentru George Murnu
renunţarea la activitatea literară care, pe lângă transpunerea în limba română a hexametrilor homerici, pe larg
consemnă în această corespondenţă, cunoaşte şi o serie de alte manifestări menţionate în scrisorile adresate lui Ioan
Bogdan. În scrisoarea expediată din München la 2/14 [sic!] februarie 1900, amintită mai sus, face o serie de
consideraţii despre poezia dialectală. Aceste consideraţii erau prilejuite de expedierea spre publicare în Convorbiri
literare, a unui număr de poezii pe care le compusese mai de mult14. George Murnu trimite, odată cu scrisoarea din
05 ianuarie 190115, câteva versuri originale (ca urmare a solicitării lui Ioan Bogdan de a trimite ceva „original”), pe
care doreşte să le publice anonim. Versuri destinate să vadă lumina tiparului în revista condusă de fostul său dascăl
trimite George Murnu şi din Budapesta, după cum declară într-o scrisoare menţionată anterior (cea din 17/30 mai
190216). Versuri în macedoromână, însoţite de o caldă prezentare a semnificaţiei lor şi de o traducere pe care declară
că a finisat-o îndelung trimite George Murnu o dată cu scrisoarea din 04 iunie 190317. Preocuparea pentru literatură
este reflectată şi de consideraţiile pe care le face asupra liricii germane contemporane (în citata scrisoare din 05
ianuarie 190118) sau de cele asupra calităţii deosebite a traducerilor datorate lui G. Coşbuc (vezi scrisoarea din 23
decembrie 190119), precum şi de judecata de valoare formulată asupra traducerilor din lirica germană semnate de
Şt.O. Iosif, pe care, în scrisoarea datată 06 iunie 190120, le consideră realizări poetice sub valoarea creaţiei originale
ieşite de sub pana poetului. Reţin atenţia şi consideraţiile pe care Murnu le face în scrisoarea din 23 decembrie
190121asupra situaţiei literaturii în România şi asupra rolului acesteia în dezvoltarea spiritului naţional.
O problemă importantă pentru George Murnu - şi care deci îşi găseşte o reprezentare corespunzătoare în
corespondenţa pe care acesta i-o adresează lui Ioan Bogdan - este aceea a carierei sale academice, pe care o vrea
desfăşurată exclusiv în capitala ţării. Astfel, în scrisoarea din 16 februarie 1901, citată anterior, îşi mărturiseşte
dorinţa „de a fi în mijlocul vostru”, adică la Universitatea din Bucureşti, exprimându-şi însă îndoiala că „vom putea
străbate printre influenţele politice”. În condiţiile în care „catedra respectivă s-a publicat”, se întreabă: „Crezi că
iarăşi va fi chip de amânat măcar până la toamnă?”22, pentru a putea întruni condiţiile de a se înscrie la concurs.
Scrisoarea din 21 februarie 190123 este consacrată aproape în întregime acestei probleme. Aflând că la concursul
pentru ocuparea catedrei de limba elenă de la Universitatea din Bucureşti (a cărui dată de desfăşurare încerca să o
7. Cotă B.C.U. 093,32/CXXXVI.12, inv. mss. 2904, p. [3].
8. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.23, inv. mss. 2915, p. [1 – 2].
9. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.24, inv. mss. 2916, p. [1].
10. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.19, inv. mss. 2911, p. [1 – 3].
11. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.2, inv. mss. 2894, p.[3- 4].
12. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.23, inv. mss. 2915, p. [p.1 – 2].
13. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.25, inv. mss. 2917, p. [1 – 2].
14. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.2, inv. mss. 2894, p. [1 – 2].
15. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.11, inv. mss. 2903, p. [2 – 3].

16. Cotă B.C.U. 093,32/CXXXVI.24, inv, mss. 2916, p. [12 – 3].
17. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.27, inv. mss. 2919, p. [1 – 2].
18. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.11, inv. mss. 2903, p. [3].
19. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.20, inv. mss. 2912, p. [4].
20. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.15, inv. mss. 29067, p. [1 – 2].
21. Cotă B.C.U- 093.32/CXXXVI.20, inv. mss. 2912, p.[3].
22. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.12, inv, mss. 2904, p.[2].
23. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.13, inv. mss. 2905.
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amâne prin scrisoarea din 16 februarie 1901), conform
metodologiei din acea perioadă, Universitatea din Iaşi
îl recomandase deja pe Constantin Litzica, se lansează
într-un atac violent împotriva acestuia, afirmând că
susţinerea sa se datorează unor intervenţii ale lui Titu
Maiorescu. În continuare, îl roagă pe Ioan Bogdan să
încerce amânarea concursului până la data la care va
întruni şi el condiţiile de participare la concurs.
Pierderea şansei de a obţine catedra de limba elenă de la
Universitatea din Bucureşti îl determină pe Murnu ca,
prin scrisoarea din 17 ianuarie 190224, să îi declare
susţinătorului său că frecventarea seminarului de
specialitate susţinut de profesorul Furtwängler (ca
specialitate secundară în timpul pregătirii doctoratului),
cele două semestre de arheologie şi situaţia cursului de
arheologie de la Universitatea Bucureşti - lipsa unor
concurenţi serioşi şi „insuficienta predare a acestui
Ioan Slavici - manuscris Norocul
curs de către actualul suplinitor (dacă mai e
Tocilescu)”25— - îi deschid perspectiva accederii în universitatea bucureşteană. Hotărârea sa de a preda numai la
Universitatea din Bucureşti este fermă, căci prin scrisoarea din 25 aprilie 190226 refuză categoric posibilitatea
predării unui curs la Universitatea din Iaşi. Tenacitatea lui Murnu dă roade şi, la propunerea lui Ioan Bogdan, este
acceptat de Spiru Haret pentru o bursă de specialitate în arheologie la Atena27. Despre condiţiile financiare ale
acestei burse - care iniţial era de doi ani şi care s-a prelungit ulterior până în 1907 - se interesează George Murnu în
scrisoarea expediată din Iaşi la 08 noiembrie 190228, prin care solicită, pe lângă subvenţia acordată de minister, şi un
concediu de studii.
O altă chestiune ce revine frecvent în corespondenţa dintre cei doi este situaţia revistei Convorbiri literare, fapt
ce demonstrează interesul constant al lui George Murnu pentru publicistica ştiinţifică şi literară bucureşteană. Astfel,
în scrisoarea din 17 octombrie 1900, îi cere detalii lui Ioan Bogdan despre felul în care s-a desfăşurat ultimul
consiliu de redacţie (ţinut la acesta acasă29), iar în cea din 17/30 mai 1902 îşi exprimă speranţa că, sub direcţiunea
destinatarului, revista va depăşi „neajunsurile din trecut”30.
Toate temele prezentate aici nu epuizează, desigur, problematica corespondenţei dintre cei doi. Cu toată
determinarea în urmărirea obiectivelor asumate - pe care aceste texte ne-o înfăţişează ca pe o caracteristică a
personalităţii sale -, George Murnu găseşte timp, în corespondenţa sa, să comenteze încordarea relaţiilor româno –
bulgare şi poziţia României faţă de problema macedoneană (vezi scrisoarea din 20 august 190031, expediată din
Huşi) sau să se arate întristat de poziţia adoptată de unii intelectuali români faţă de Lazăr Şăineanu (cum face în
scrisoarea din 17/30 mai 190232).Cu tot programul încărcat, George Murnu se dovedeşte a fi bine informat în
legătură cu viaţa ştiinţifică românească. Dacă discuţia din scrisoarea datată 26 decembrie 1900, referitoare la studiul
lui Ioan Bogdan De la cine şi când au împrumutat românii alfabetul chirilic?33, poate naşte o anumită suspiciune,
întrucât are unele nuanţe de deferenţă complezentă faţă de fostul său dascăl şi eficient susţinător, lucrurile devin
foarte clare prin scrisoarea din 03/16 aprilie 1901, care prezintă un autor foarte bine informat în legătură cu motivele
care au dus la publicarea scrisorii lui N.Iorga - Istoria literaturii române în sec. XVIII pe spezele lui Alex.
Callimachi34, în legătură cu debutul universitar al lui A.C. Cuza, cu sprijinirea activităţii lui Ovid Densuşeanu de
către Ioan Bogdan sau cu aprecierile formulate de N. Iorga asupra scrierilor lui Simion Mehedinţi35. De altfel, într-o
scrisoare din 23 octombrie 1901, George Murnu roagă să i se trimită unul dintre exemplarele gratuite ale primului
volum din Studii şi documente cu privire la istoria Românilor de care N. Iorga dispune în calitate de autor36.
Aceste câteva exemple sunt, credem noi, edificatoare pentru bogăţia de informaţii referitoare la viaţa ştiinţifică
românească de la sfârşitul veacului al XIX-lea şi începutul celui următor pe care acest fond de corespondenţă le
conţine, ca şi pentru nota de culoare personalizată pe care acest tip de documente o poate da informaţiilor provenite
din alt gen de surse, referitoare la aceste subiecte.
Credem, de asemenea, că ele deschid o perspectivă largă asupra valorii colecţiilor de manuscrise şi de
corespondenţă aflate în tezaurul Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti, vorbind de la sine despre potenţialul
lor informaţional, deschis în egală măsură cercetării ştiinţifice academice şi demersului pedagogic, atât sub aspect
informativ cât, mai ales, sub cel formativ.
24. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.21, inv. mss. 2913.
25. Op.cit., p. [4].
26. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.23, inv. mss. 2915, p. [3].
27. N.Ş.Tanaşoca, op.cit., p. 89.
28. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.26, inv. mss. 2918, p. [1 – 2].
29. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.9, inv. mss. 2901, p. [2].
30. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.24, inv. mss. 2916, p. [3 – 4].
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31. Cota B.C.U. 093.32/CXXXVI.5, inv. mss. 2897, p.[3 – 4].
32. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI. 24, inv. mss. 2916, p. [3].
33. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.10, inv. mss. 2902, p. [4].
34. Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.14, inv. mss. 2906, p. [2].
35. Ibidem, p. [4].
36 Cotă B.C.U. 093.32/CXXXVI.19, inv. mss. 2911, p.[3].
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Curriculum Vitae pentru un specialist în carte străină veche - convorbiri
cu doamna Rodica Maiorescu, director general al
Bibliotecii Naţionale a României

Reporter (R.): Stimată doamnă director Rodica Maiorescu, ştiu că sunteţi absolventă de limbi clasice, ce
profesori aţi avut în facultate şi cât a contat formaţia latinistă în cariera dumneavoastră?
Rodica Maiorescu (R.M.): Da, am absolvit Facultatea de Filologie – Secţia Limbi Clasice, în 1972. Am avut o
serie de profesori remarcabili: dl. Mihai Nasta, dl. I. Fischer, dl. C. Poghirc, d-na Gabriela Creţia etc. Curricula
conţinea exclusiv studiul limbilor şi literaturilor clasice (latină şi greacă). Absolvirea Secţiei de Limbi Clasice a
contat mult în preocuparea mea ulterioară legată de cartea veche. Cu siguranţă, fără această formaţie latinistă n-aş fi
putut lucra la carte veche.
R: În familia dumneavoastră cărţile erau obiecte “familiale”, cât de mult cântăreşte biblioteca familiei în
formaţia unui bibliotecar de colecţii speciale?
R.: M-am născut într-adevăr într-o casă plină de cărţi. Or, o casă plină cu cărţi formează şi influenţează pe
oricine, indiferent dacă este bibliotecar sau nu.
R: După ce aţi terminat facultatea, aţi venit direct la Biblioteca Centrală de Stat (actuala Bibliotecă
Naţională a României)?
R:M.: Nu, am fost iniţial repartizată la o şcoală în judeţul Ilfov unde trebuia să predau limbă română, secundar
latină. Cum nu făcusem deloc română în facultate, am obţinut negaţie şi am ajuns astfel la BCS. M-am angajat la
data de 1 octombrie 1972. În curând sunt 31 de ani… O viaţă…. În acea perioadă, doamna directoare Angela
Popescu-Brădiceni obţinuse, pentru o perioadă de 3 luni, 10 posturi pentru organizarea Fondului Manuscrise al
Colecţiilor Speciale. Serviciul de-abia se mutase din sediul central, în sediul din strada Biserica Amzei. Grupul s-a
format, în general, din tineri, proaspăt absolvenţi de facultate (filologie, istorie). Şefa serviciului de atunci, doamna
Ecaterina Tenea, ne-a dat ca sarcină de serviciu fişarea fondului de manuscrise. După cele 3 luni, am fost custode la
Sala de ziare, sală care la acel moment se afla la parter – acum acolo se află un depozit de carte. Am lucrat apoi în
serviciul Cataloage Colective, unde am stat 6 ani. Mă ocupam de elaborarea seriilor de ştiinţe sociale, economie şi
lingvistică ale Buletinului Cărţilor Străine intrate în bibliotecile din România şi participam, alături de ceilalţi
colegi, la elaborarea Catalogului Colectiv al cărţilor străine intrate în bibliotecile din România. Am lucrat apoi,
pentru o perioadă scurtă, în Serviciul Completarea Colecţiilor şi în Serviciul Bibliografic. Din 1982, am trecut la
Colecţii Speciale.
R: Din câte înţeleg, aţi trecut, în câţiva ani, prin câteva dintre serviciile importante ale BCS, era o politică
managerială în acest sens, ca oamenii să vadă cum se lucrează în cât mai multe puncte ale fluxului de
prelucrare a documentelor într-o bibliotecă?
R:M: Nu ştiu exact în funcţie de
ce se făceau aceste mutări. Doamna
directoare Angela Popescu-Brădiceni
avea însă acest obicei de a-i trece pe
unii dintre angajaţi prin mai multe
servicii. Mie personal nu mi-a stricat
deloc, chiar dacă de multe ori abia ce
mă acomodam cu rigorile unui
serviciu, că trebuia să plec. Dar în
acest fel am învăţat cum funcţionează
o bibliotecă.
R: După acest periplu prin
serviciile BCS, v-aţi întors totuşi la
Colecţii Speciale. Cum s-a
întâmplat?
R:M: La începutul anului 1982,
s-a înfiinţat, în cadrul Serviciului
Colecţii Speciale, Biroul de
Patrimoniu. S-a pus atunci problema
de a stabili o descriere a cărţii vechi în
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format electronic. Am făcut parte din
colectivul
de
redactare
a
instrucţiunilor de completare a fişei
analitice de evidenţă pentru bunurile
culturale mobile, alături de colegele
mele Maria Schatz, Mariana Iova şi
Mariana Jaklovszky, având ca sarcină
ilustrarea acestor instrucţiuni cu
exemple (pentru cartea străină veche).
Am făcut parte şi din colectivul care a
avut sarcina de a instrui bibliotecarii
şi muzeografii din Bucureşti şi din
ţară privind completarea corectă a
fişelor analitice de evidenţă. Aceste
fişe de evidenţă a patrimoniului
cultural existent în bibliotecile din
Bucureşti şi din ţară se centralizau la
Colecţiile Speciale – BCS. Ele se
corectau, se completau, apoi, pe baza unui borderou, erau predate Oficiului de Patrimoniu al Municipiului
Bucureşti. Am lucrat, de asemeni, în cadrul serviciului, la prelucrarea, în sistem tradiţional, a cărţii străine, secolele
XVI – XX, precum şi la elaborarea referatelor pentru cărţile propuse spre achiziţionare.
R: Care au fost primele dumneavoastră impresii despre ce înseamnă Colecţiile Speciale?
R.M.: După ce aproape 10 ani mă ocupasem de domenii precum: tehnică, medicină, economie, politică, trecerea
în Serviciul Colecţii Speciale a însemnat cotitura majoră din viaţa mea profesională. La început, m-am cam speriat.
Era cu totul altceva. Am realizat că nu ştiam aproape nimic despre cartea veche. Desigur, am fost întotdeauna
fascinată de cartea veche, dar abia din acel moment am început să învăţ să o „descopăr”, să-i dezleg enigmele. A
trebuit să citesc foarte mult, să învăţ foarte mult. Am avut şansa de a întâlni aici oameni deosebiţi, de mare
profesionalism, care m-au învăţat lucrurile de fineţe şi de nuanţă - doamnele Maria Schatz, Viorica Secărescu,
Mariana Jaklovszky m-au ajutat foarte mult în acest sens.
R: Cât a durat până aţi ajuns la sentimentul de „proprietate” asupra instrumentelor de lucru specifice
cărţii vechi?
R.M.: Nu poţi spune niciodată că ştii destul… Când am timp, şi acum citesc reviste de specialitate – Bulletin du
bibliophile şi Revue française d’histoire du livre, de exemplu.
R: Literatura de referinţe de care dispuneau Colecţiile Speciale – dicţionare, enciclopedii, cataloage etc –
era mulţumitoare?
R.M: Lucrările de acest gen sunt în general foarte scumpe, fie că sunt editate pe hârtie, fie că sunt în format
electronic. Oricum, Serviciul Colecţii Speciale dispunea, la nivelul anilor ’80, de o parte importantă dintre lucrările
de referinţe.
R: Aţi vorbit mai înainte despre oamenii care v-au marcat pregătirea profesională…
R.M.: Da, am întâlnit oameni care s-au dovedit foarte importanţi pentru mine. Doamna Maia Mitru - care a fost
şi prima mea şefă la Catalogul Colectiv – era extraordinară, şi ca specialist, şi ca om. A fost „învăţătoarea” mea,
persoana care m-a învăţat această meserie, total străină pentru mine, la acea vreme. Îi port un respect deosebit. O altă
persoană deosebită a fost Ioana Creţeanu, şefa Serviciului Bibliografic. Erau oameni foarte bine pregătiţi
profesional. Doamna Viorica Secărescu, de pildă, era o enciclopedie, mie nu mi-a lăsat niciodată impresia că ar fi
vreo întrebare la care să nu îţi dea răspuns. Deşi nu a fost niciodată şefă, era indispensabilă Serviciului Colecţii
Speciale, pentru că ştia foarte multe lucruri despre carte veche, despre manuscrise, despre arhive, despre cum au fost
constituite colecţiile BCS.
R: Ce ne puteţi spune despre cursurile de reciclare organizate de BCS?
R:M: BCS organiza periodic asemenea cursuri de reciclare. Aceste cursuri erau urmate de examene care erau
foarte bune, pentru că te mai „scuturau” puţin, te constrângeau să înveţi, să fii la curent cu literatura de specialitate.
R: Aţi lucrat la redactarea referatelor de achiziţii, referate pe baza cărora se purtau discuţiile în Comisia
de Achiziţie. Cât de dificilă era această activitate?
R.M.: Nu participam la întâlnirile comisiei. Nouă ni se repartizau cărţile propuse spre achiziţie pentru a le
întocmi referate. Căutam date despre autor, despre lucrările acestuia, cercetam prin cataloage pentru a vedea care a
fost frecvenţa editărilor, dacă ediţiile ulterioare au avut adăugiri. Verificam şi dacă lucrarea se află deja în colecţiile
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noastre. Întocmirea unui asemenea
referat de achiziţie de carte veche
înseamnă muncă de cercetare - poate nu
atât dificilă, cât minuţioasă.
R: Care era structura acestor
referate?
R.M.: Valoarea culturală şi
documentară a exemplarului propus,
existenţa unor însemnări manuscrise sau
a unor ex-libris-uri deosebite, existenţa
unor legături valoroase sau a unor
ilustraţii de marcă reprezentau argumente
importante
pentru
justificarea
achiziţionării.
R: Cartea străină veche se achiziţiona în mod frecvent, sau au existat şi fluctuaţii?
R.M: Se făceau achiziţii din toate categoriile de documente, dacă acestea erau de valoare certă.
R: În interiorul serviciului se discuta pe marginea cărţilor care meritau să fie achiziţionate?
R:M: Da, doamna Maria Schatz ne consulta şi pe noi.
R: Doamna directoare Angela Popescu-Brădiceni participa la aceste comisii?
R.M.: Fiind director, doamna Angela Popescu-Brădiceni era cea care hotăra, în această comisie, dacă instituţia
se angaja sau nu în achiziţionarea cărţilor prezentate. Trebuia să aduci argumente reale pentru includerea unei cărţi
în colecţiile BCS. Se achiziţionau chiar şi dublete şi triplete, dacă titlurile respective erau valoroase prin ex-libris,
însemnări, legătură etc. În plus, în acei ani, tot ce însemna carte străină veche era ţinut în bibliotecile publice. Din
acest motiv, de obicei cumpăram şi al doilea şi al treilea exemplar dintr-o carte.
R: Cum se stabilea preţul unei cărţi?
R.M.: Preţul cărţilor era mare şi pe vremea aceea, dar nu la fel de aberant cum este cel de astăzi! În 1980, exista
o Comisie de Evaluare a Bunurilor de Patrimoniu; s-au elaborat şi nişte norme de evaluare care ofereau un barem
de preţ. În zilele noastre, fiind piaţă liberă, poţi avea ghinionul de a cumpăra dintr-un loc aceeaşi carte cu un preţ de
5-6 ori mai mare decât dintr-alt loc... Astăzi, cartea românească şi străină are, de multe ori, un preţ nejustificat de
mare pentru puterea noastră de cumpărare. Cei care vând un astfel de exemplar se desparte de el de nevoie, din
această cauză ridică preţul. Oricum, este foarte greu să mai faci astăzi o evaluare corectă. Pentru cărţile româneşti
vechi, lucrurile sunt mai simple - pot fi consultate datele oferite de CIMEC (de unde se pot afla informaţii privind
frecvenţa şi aria de răspândire în ţară a unei cărţi); pentru cartea străină însă, ar trebui consultate cataloagele de carte
străină, cataloagele de licitaţii etc.
R: Până la începutul anilor ‘90, Biblioteca Naţională nu a stat prea bine cu editarea unor cataloage ale
colecţiilor sale speciale. Doamna Elena-Maria Schatz a publicat în 1995 Catalogul colecţiilor de incunabule,
dumneavoastră aţi publicat, în 1996, Cartea veche străină sec. XVI: Catalog. Când v-aţi gândit să realizaţi
acest proiect şi cât de dificilă a fost realizarea lui?
R:M: Gândul de a realiza un asemenea catalog este mai vechi de 1990, dar abia după 1993 m-am hotărât să-l
pun în practică. Multe biblioteci din ţară începuseră deja să publice asemenea lucrări. I-am spus doamnei Schatz de
proiectul meu şi domnia sa a fost de acord.
R: Pentru redactarea catalogului, aţi folosit doar informaţiile din fişele de carte, sau aţi revenit şi asupra
cărţilor?
R:M: A trebuit să iau din nou carte de carte. N-am folosit doar fişele, pentru că unele fuseseră făcute mai
demult, trecuseră nişte ani, iar acum aveam altă viziune. După o experienţă mai îndelungată, se adună mai multe
informaţii care dau o imagine mult mai completă asupra unei epoci şi asupra cărţilor apărute în acea epocă. Nu
puteam să mă rezum la a copia fişierul, mai ales că unele elemente nici nu fuseseră trecute în fişa de descriere. Am
luat carte de carte - a fost multă muncă. În plus, textul catalogului era introdus în calculator la Filiala BNR Omnia
din Craiova. Am pierdut foarte mult timp din cauza acestui procedeu anevoios de redactare. Dificultăţi au fost şi la
întocmirea indexului de autori, la stabilirea formei uniforme de nume.
Un lucru de care îmi pare foarte rău şi pe care doresc să-l repar în acest interviu este că, ocupată fiind cu detaliile
redactării, am uitat să mulţumesc, în prefaţa catalogului, unor persoane care m-au ajutat şi m-au sprijinit mult în
întocmirea acestei lucrări: doamnei Maria Schatz, doamnei Viorica Secărescu şi doamnei Mariana Jaklovszky. Am
fost atât de prinsă de ideea de a-l vedea odată apărut - la un moment dat, s-a pus chiar problema că nu va mai putea
fi tipărit -, încât am uitat să le mulţumesc...
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R: De ce secolul XVI?
R.M: Doamna Schatz se ocupa deja de secolul XV - secolul incunabulelor. Pornind în acest demers, ne-am
gândit să urmăm criteriul cronologic. Eu am lucrat secolul XVI, doamna Marilena Popescu secolul XVII – această
lucrare va fi şi ea, la un moment dat, publicată. În 1997, când am fost numită director general adjunct al BNR,
lucram deja la cartea străină de secol XVIII…
R: Răsfoind acest catalog al cărţii străine - secolul XVI, constaţi că lipseşte cartea din spaţiul cultural rus,
sunt prezente doar centrele europene mari: Franţa, Germania, Italia etc. Care este explicaţia?
R.M: Colecţia noastră de secol XVI nu conţine carte din spaţiul rus. O explicaţie ar fi aceea că marii bibliofili
ai secolului XIX erau, în general, vorbitori şi iubitori de franceză, de germană, oameni orientaţi cultural aproape
exclusiv spre occident.
R: Aţi catalogat cu siguranţă, de-a lungul anilor în care aţi lucrat la carte străină veche, o serie de piese
de bibliofilie importante, documente care puteau constitui subiecte interesante pentru un studiu sau o
cercetare, de ce aţi fost atât de “zgârcită“ cu lucrurile pe care le-aţi scris?
R.M: Am cunoscut - la întâlnirile profesionale care se organizau - oameni foarte bine pregătiţi. Teama de a nu
veni cu lucruri comune, de toată lumea ştiute, era foarte mare. Era greu să apreciezi cât la sută este lucru comun şi
cât la sută este informaţie inedită şi interesantă pentru un asemenea auditoriu... dacă nu cumva doar insuficienta
aprofundare a subiectului te făcea entuziast!
R: De la an la an, numărul de bibliotecari a scăzut în BNR. În aceste condiţii, cum vedeţi dezvoltarea
Colecţiilor Speciale?
R.M: Colecţiile Speciale ale BNR sunt într-adevăr de mai mulţi ani într-o situaţie foarte delicată, din cauza
reducerii numărului de bibliotecari. Pe lângă acest aspect, mai este şi problema oamenilor care pot fi recrutaţi pentru
a lucra la Colecţii Speciale: în primul rând, trebuie să aibă o anumită pregătire teoretică (limbi clasice, filologie
română, istorie, arte etc), apoi, trebuie să fie indiscutabil de o anumită factură - să ştie să se poarte cu o carte, pentru
că acolo se lucrează cu cărţi foarte scumpe şi foarte valoroase. Personal, sper într-o redresare cât mai grabnică a
acestui serviciu emblematic pentru Biblioteca Naţională a României.
(Interviu realizat de Letiţia Constantin - iulie 2003)
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Biblioteconomia - faţa şi reversul
Tot un fel de C.A.R.
Vă simţiţi persecutat/ă şi nu vă explicaţi de ce? Vă luptaţi, fără succes, cu persecutorii
dumneavoastră? Nervii vă cedează şi sunteţi gata să renunţaţi? Merritt Fund, înfiinţat
în 1973 în scopul de a-i sprijini pe bibliotecarii care, dintr-un motiv sau altul, se simt
persecutaţi, vă poate sări în ajutor. Cum a făcut-o şi în cazul lui Mimi Davis din Waco
(55 de ani). Licenţiată în psihologie şi teologie, ea şi-a găsit, într-un târziu, de lucru la
o bibliotecă. Dar…ghinion! Noul director a început să o persecute din senin. Şicanată,
ameninţată, mutată fără explicaţii dintr-un serviciu în altul şi chiar insultată în public,
M.D. a dat instituţia în judecată. Motivul? Discriminare pe criteriu de sex şi de vârstă.
Procesul, lung şi costisitor, i-a distrus nervii şi a stors-o de bani. Când tocmai era
presată să mai achite pentru proces o sumă importantă de bani şi nu mai avea de unde,
a apărut…Merritt Fund. Care i-a dat din prima 3.000 $. Apoi încă 4.000. Total: 7.000.
Fondul ăsta e ca lumea, îţi dă bani şi nu te pisează să-i dai înapoi, a comentat
bibliotecara, entuziasmată, după ce a câştigat procesul şi şi-a achitat datoriile.
www tara.biblio
Pe când aranjau cărţi pe rafturile dintr-un depozit aflat la subsol, doi mânuitori de la
Cunningham Memorial Library au dat peste o tarantulă care lucra de zor la noua ei
locuinţă. Mai exact, declară martorii, ţesea o pânză (engl. web). Un bibliotecar sosit în
grabă a prins-o cu un borcan. Câtva timp, creatura s-a bucurat de mare atenţie din
partea bibliotecarilor. Unii, mai curioşi, au încercat să-şi explice cum a ajuns sărmana
de ea nu doar în depozit, dar şi în regiune, nefiind de fel de prin partea locului. Alţii,
experţi din serviciile de referinţe în ştiinţele naturii, s-au grăbit să-i determine sexul,
stabilind că este femelă. Apoi, un lucrător milos a luat-o la el acasă, unde chinurile ei au
luat sfârşit la scurt timp. Spaima bibliotecarilor nu a dispărut însă odată cu trecerea în
nefiinţă a tarantulei. Apucase, oare, uriaşa insectă să lase niscai ouă prin depozit?
Ciolan à la Fennville
Preocupată cum să-i facă pe copii să se simtă mai atraşi de cărţile în care misterele
evoluţiei sunt explicate pe înţelesul lor, o bibliotecară din Fennville a recurs la un
experiment original. Chiar în faţa unor cărţi despre dinozauri, cu care spera să stârnească
interesul micuţilor, ea a aşezat un os. Unul uriaş, despre care oamenii de ştiinţă
afirmaseră că este femurul unui mastodont, vechi de 9.000 de ani, descoperit în zonă.
Dat fiind că efectul experimentului nu a fost comentat în nici un fel, nu se poate şti ce
i-ar fi putut sensibiliza mai mult pe copii: cărţile expuse, în care se vorbea despre
animalele preistorice şi cum au dispărut ele, sau, dacă li s-ar fi povestit, sfârşitul tragic
al mastodontului, care, în opinia paleontologului Brian Bodenbender, a fost vânat şi
mâncat de paleoindienii de prin împrejurimi, nu foarte departe de locul unde se află
acum biblioteca.
Absenţe nemotivate
De câtva timp, o fantomă fără cap îşi cam făcea de cap printr-un liceu din Senawang
(Malaysia). Ba prin bibliotecă, ba pe la cantină, ba prin spaţiile de joacă, pe unde vrei şi
pe unde nu vrei. Îngroziţi, elevii au refuzat să mai meargă la şcoală. Sesizat în legătură cu
absenţele în masă, Preşedintele Comitetului pentru Educaţie, Tineret şi Sport le-a atras
atenţia părinţilor că ţinându-şi copiii acasă vor alimenta zvonuri lipsite de temei şi vor
amplifica în mod nejustificat panica. Până acum n-am auzit de vreo persoană care să fi
fost agresată şi vătămată de o fantomă…, a declarat el în încercarea de a-i convinge pe
părinţi că şcoala este un loc cât se poate de sigur, în care copiii lor se pot întoarce liniştiţi.
O colecţie deochiată
Muzeul Sexului, inaugurat recent la New York, a achiziţionat de la Ralph Wittington,
fost director la Biblioteca Congresului, actualmente pensionar, o impresionantă
colecţie de materiale pornografice. Două camioane pline ochi cu fotografii, afişe,
reviste şi filme au fost dezbrăcate (a se citi descărcate) în depozitele muzeului.
Pasionatul colecţionar pretinde că materialele, adunate pe parcursul a 30 de ani, l-au
costat o avere. 100.000 de dolari! Cu tot cu catalogare, indexare şi trimiteri. E doar un
hobby mic şi mai ciudat al lui taică-miu, a declarat fiica lui Wittington, plină de
îngăduinţă. Apoi, pentru a pune în valoare excepţionalele competenţe de bibliotecar ale
tatălui, a adăugat: Eu îl cunosc bine pe tati, când se apucă el să adune ceva, păi o face
bibliotecăreşte. E bibliotecarul total…
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Portret - armenii şi cultura

Matenadaran sau 15 veacuri de cultură armeană.
Interviu cu doamna Arşhaluis Baronian

R: Stimată doamnă Arşhaluis Baronian, aţi lucrat mulţi ani la Matenadaran, cea mai importantă
bibliotecă specializată din Armenia, ce ne puteţi spune despre această instituţie?
A.B.: Matenadaranul este cel mai mare centru din lume care se ocupă de păstrarea şi de cercetarea manuscriselor
armene vechi şi medievale. Termenul Matenadaran este compus din Matian, care înseamnă manuscris şi Daran, care
înseamnă raft (adică locul unde se ţin manuscrisele – bibliotecă). În armeana veche, toate biblioteciile purtau această
denumire. Imediat după crearea scrierii armene, când au apărut primele traduceri (Biblii şi Evanghelii), pe tot teritoriul
Armeniei s-au înfiinţat centre culturale care se ocupau de realizarea manuscriselor. La început, acestea erau scrise
exclusiv pe pergament, începând cu anii 800 d. Chr., şi pe hârtie. Foarte curând, s-a pus şi problema copierii acestor
manuscrise. Persoanele care se specializau în copierea manuscriselor se numeau Garici, cuvânt care însemna stilou. A
început apoi ornarea manuscriselor cu miniaturi, aceste picturi fiind executate folosind culori obţinute din diferite
plante (motiv pentru care s-au perfecţionat şi metodele de obţinere a acestor culori). Toate aceste activităţi au constituit
baza artei miniaturii, care între timp s-a dezvoltat de la împodobirea anumitor părţi dintr-o pagină, până la pictarea
întregii pagini. Pe teritoriul Armeniei au funcţionat mai multe ramuri şi şcoli ale artei miniaturii. Capodoperele acestei
arte au ajuns, prin timp, până la perioadele moderne şi şi-au pastrat culorile vii până astăzi.
În 405 d. Chr., după crearea alfabetului armean, în străvechea capitală armeană Vagharsapat, la iniţiativa
regelui Vramsapuh, s-au pus bazele unei biblioteci care avea să devină vestita Matenadaran. Oraşul Vagharsapat
este actualul Ecimiadzin - reşedinţa Katolicosului Tuturor Armenilor. Începând cu secolul V d. Chr., această
bibliotecă a fost considerată una dintre cele mai bogate biblioteci de manuscrise, rezistând nenumăratelor pericole
ale istoriei.
În anul 1959, în capitala actuală a Armeniei - Erevan - s-a construit o nouă clădire, unde au fost aduse toate
manuscrisele valoroase din Ecimiadzin. În această clădire a început să funcţioneze, pe lângă bibliotecă, un institut de
cercetare şi de păstrare a manuscriselor vechi. Noul centru deţine, în afara manuscriselor în limba armeană ( 14.000
manuscrise complete), şi manuscrise în latină, persană, arabă, asiriană, etiopiană, ebraică (aproximativ 3.000).
Institutul are mai multe departamente care se ocupă de manuscrisele făcute în diferite perioade istorice şi în diferite
limbi. Domeniile de cercetare sunt variate: istorie, limbă, literatură, drept, medicină, miniatură, matematică,
astronomie – tot ceea ce oferă manuscrisele.
Inima Matenadaranului este Dzeragratun (casa manuscriselor), care beneficiază de condiţii speciale pentru
păstrarea manuscriselor. Matenadaranul are şi sală de expoziţie, în care sunt expuse cele mai interesante manuscrise.
În institut mai funcţionează şi un laborator de restaurare. Biblioteca propriu-zisă a Matenadaranului (pentru
cărţile tipărite) are două săli de lectură.
Având în vedere rolul important pe care-l are în cultura mondială, în anul 1998, Matenadaran1 a fost inclus în
programul (patrimoniul) UNESCO.
R: Care sunt cele mai importante centre culturale ale Armeniei din Diaspora?
A.B.: Primele menţiuni despre comunităţile
armene din afara ţării apar încă din sec.V d. Chr.,
dar comunităţile mai dezvoltate sau mai bine
organizate au apărut mult mai târziu. Cele mai de
seamă sunt centrele culturale din Veneţia, Viena,
Madras. Dar nici cele din Krimeea, România,
Polonia, Ungaria etc nu sunt mai puţin importante.
R: Care sunt cele mai importante centre
culturale armeneşti din România ?
Armenii au fost nevoiţi, în mai multe rânduri,
să părăsească teritoriul României, din această cauză
astăzi aceste centre sunt mult mai puţine. Centrele
din România desfăşoară însă o activitate complexă
şi susţinută. Cel care trebuie menţionat în primul
rând este Centrul Cultural Armean din Bucureşti,
1. Matenadaran-ul a fost multă vreme închis pentru renovare şi pentru modernizare. Pe 1 iulie 2003 au fost terminate lucrările de renovare şi
instituţia şi-a reluat activitatea.
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care include, pe lângă biserică, o casă culturală (bibliotecă, muzeu, arhivă), o şcoală armeană de duminică, o editură
şi o tipografie care publică un număr mare de lucrări, atât în armeană, cât şi în română, precum şi două perioadice Ararat şi Nor Ghiank.
Şi în Constanţa există un centru cultural armean activ. Pe teritoriul României au fost foarte multe biserici armene.
Cea care trebuie menţionată în primul rând este cea din Suceava, unde în anul 1401 s-a înfiinţat prima episcopie
armeană - Gerla (Armenopolis). Aici se păstrează o colecţie importantă de cărţi, manuscrise, obiecte de cult etc.
R: Din ce an aţi lucrat la Matenadaran ?
A.B.: Lucrez din 1973. După ce am absolvit Facultatea de Limba şi Literatura Franceză, m-am angajat imediat la
biblioteca din Matenadaran, la catalogare (carte străină de armenologie). Aici mi-am însuşit, de fapt, o nouă profesie.
Am avut mult de învăţat şi de la specialiştii mai vechi ca mine. Pentru noi toţi, Matenadaran-ul erat un loc sfânt cu
care parcă făcusem un legământ; fiecare dintre noi a învăţat să iubească şi să respecte fiecare pagină a culturii şi a
istoriei noastre; ne-am simţit ca într-o familie, înşişi copiii noştri au crescut în spiritul de Matenadaranului.
Începand cu anul 1993, pe lângă munca de la Matenadaran, m-am ocupat de organizarea Bibliotecii Preşedinţiei.
Aşadar, am lucrat la Matenadaran aproape 30 de ani, până la anul 2001, când m-am stabilit în România. Acum
lucrez la Centrul Cultural Armean din Bucureşti. De ce în România? Această ţară nu a fost niciodată străină
pentru mine - aici s-au născut bunicii şi părinţii mei. În anul 1948, părinţii mei au plecat în Armenia, acolo ne-am
născut eu şi fratele meu. În 1990, condiţiile de viaţă s-au înrăutăţit brusc, fapt ce i-a determinat pe părinţii mei să se
întorcă în ţara natală. După încă 10 ani în care am încercat să fac faţă condiţiilor grele impuse de noul regim, am
venit şi eu în România. Sunt ultima din familie care s-a stabilit aici, în Bucureşti. De altfel, din Armenia au plecat, în
ultimul timp, foarte mulţi intelectuali. Din cele 3 milioane de locuitori câţi avea Armenia, acum au rămas mai puţin
de jumătate. Suntem mai mulţi în diaspora, decât în Armenia…
R: De ce personal de specialitate dispune Matenadaran-ul ?
A.B.: Matenadaran-ul are în total un personal de 150 oameni, dintre care 70/% sunt cercetatori, în diferite
domenii ale artei şi ştiinţelor, secolele V - XVIII. Acest personal este repartizat în funcţie de cele 4 secţii: două secţii
care se ocupă de cărţile în limba armeană (carte veche şi carte modernă şi contemporană), o secţie dedicată cărţilor
slave şi o secţie dedicată cărţilor europene şi arabe. Toţi aceşti oameni sunt specializaţi în limbile respective şi se
ocupă de catalogarea cărţilor. Fiind o bibliotecă specializată, Matenadaran-ul deţine, aproape exclusiv, colecţii de
armenologie, bizantinologie şi orientalistică. Cele mai valoroase piese pe care le deţine biblioteca sunt cărţile vechi,
în limba armeană dar şi în alte limbi, tipărite între secolele XV-XVIII. Cărţile tipărite după anul 1800 sunt
considerate cărţi noi.
Biblioteca mai dispune şi de un număr de 25.000 de periodice vechi şi noi, 300.000 de documente de arhivă, cel
mai vechi dintre ele datând din anul 1442. Matenadaran-ul este deschis în special cercetătorilor şi academicienilor.
R: Biblioteca editeză cărţi, reviste de specialitate?
A.B.: Matenadaran-ul nu dispune de o editura proprie, dar secţiile de cercetare au publicat, în decursul anilor,
numeroase lucrări ştiinţifice, privind conţinutul manuscriselor aflate în bibliotecă. De asemenea, Matenadaran-ul
editează şi un periodic care se numeşte Bamber Matenadarani (Crainicul Matenadaran-ului).
R: Această publicaţie conţine şi articole informative de biblioteconomie, sau este specializată pe istoria
manuscrisului şi a cărţii?
A.B.: Articolele vizează, în general, domenii precum: istorie, lingvistică, astronomie, drept, miniatură (secolele
V-XVIII), istoria manuscrisului şi a cărţii. Cercetători din diferite instituţii şi academii, specializaţi în problematica
evului mediu, vin şi studiază frecvent documentele din colecţiile Matenadaran-ului; contribuţiile lor apar în
publicaţia mai-sus-menţionată.
R: Redacţia revistei este asigurată de bibliotecă?
A.B.: Nu, articolele sunt scrise de cercetători din Matenadaran şi sunt predate redacţiei revistei, care este
independentă de instituţia bibliotecii.
R: Matenadaran adună, înţeleg, tot ce se publică despre cultură armeană, în ţară şi în afara ei?
A.B.: Fireşte, întrucât această bibliotecă este specializată pe armenologie, colecţiile sale se îmbogăţesc continuu
cu literatura privind istoria şi cultura armeană în secolele V-XVIII, apărută pe plan mondial. Matenadaran-ul nu
dispune, din păcate, de posibilităţi financiare suficiente pentru achiziţie, dar majoritatea noilor apariţii sunt donate
chiar de autori, care se află, de obicei, în legături strânse cu această instituţie culturală şi care îşi întemeiază în mod
frecvent cercetările pe documente aflate în Matenadaran. Unele cărţi sunt obţinute şi prin schimb internţional,
Matenadaran-ul având legături cu toate bibliotecile importante din lume.
R: Descrierea cărţilor se face conform normelor ISBD?
A.B.: Doar Biblioteca Naţională foloseşte descrierea ISBD. La Matenadaran descrierea este total diferită de cea
a oricărei altei biblioteci.
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R: Fişele pentru manuscrise cum arată?
A.B.: Pentru manuscrise, descrierea este foarte detaliată. De obicei, aceste manuscrise au la sfârşit un işadagara
în care sunt menţionate date precum: cine a fost posesorul manuscrisului, cine a scris manuscrisul, în ce localitate,
cine a fost comanditarul, ce fel de tehnică şi ce fel de vopsea a fost folosită, ce filiaţie a avut documentul în timp,
amănunte referitoare la perioada scrierii, la tipul de hârtie sau de pergament, la dimensiuni, la starea de conservare,
la donaţie etc. Pe baza acestor informaţii extrem de preţioase, se face descrierea manuscrisului.
R: Aceste date sunt introduse acum şi în calculator?
A.B.: Aceste operaţiuni au început destul de târziu, dar cred că ele au avansat destul de mult în ultimul timp.
R: Sunt şi documente care au plecat din bibliotecă?
A.B.: Din fericire, nu! S-au întors, în schimb, multe. Poporul armean a pierdut deja foarte multe manuscrise, şi
le a-pierdut pe cele mai valoroase. Din această cauză, nici un manuscris din secolele V-VI nu s-a păstrat în întregime,
au ajuns până la noi numai câteva fragmente (3000), care sunt cunoscute sub denumirea de Pataricner. Primul
manuscris care s-a păstrat în întregime este o Evanghelie din sec. VII, cu elegante miniaturi şi cu o copertă gravată
în fildeş.
Numai în anul 1170, selgiucii au distrus 10.000 de manuscrise vechi. Pierderi imense s-au produs şi în timpul
genocidului din Turcia (1915) împotriva armenilor. De aceea, fiecare dintre manuscrisele ce au supravieţuit acestor
dezastre are propria soarta, propria poveste, neverosimilă şi tristă. Este interesant că în anul 1915, în timpul
masacrelor, în drumul lor spre evadare, mulţi armeni au ales să ia cu ei manuscrise, în loc de provizii sau de averi,
pentru că acestea erau privite ca obiecte sfinte, ca relicve. Matenadaran-ul deţine câteva manuscrise care sunt celebre
prin soarta şi prin istoria lor. Unul dintre ele este Maso Ciarantir - cel mai mare manuscris armean, datând din anul
1202. Acest manuscris are 28 de kilograme, 686 de pagini şi este scris pe pergament. Pentru fiecare pagină a fost
folosită pielea unei vite întregi. În 1203, un arab a ucis proprietarul şi a furat manuscrisul. Mai târziu, armenii au
răscupărat cu bani grei această piesă. Manuscrisul a fost păstrat apoi timp de 7 secole în biserica din Mus, din această
cauză el este cunoscut sub numele de Maso Ciarantir. Când au început masacrele din 1915, două femei au încercat
să salveze manuscrisul, dar, pentru că era foarte mare şi foarte greu, l-au rupt în două - o parte a ajuns în Georgia, şi s-a
întors mai târziu în Armenia, iar alta a rămas multă vreme dispărută. Această parte a fost descoperită, după mulţi ani,
din pură întâmplare, într-un şantier de construcţii şi s-a întors, în fine, la Matenadaran. 17 pagini din acest manuscris
se află la biblioteca armenă din Veneţia, alte două pagini au fost găsite în biblioteca “Lenin” din Moscova. Ele au fost
donate Matenadaran-ului în anul 1974, într-un cadru solemn. Acest manuscris ocupă în prezent o întreagă vitrină din
sala de expoziţii, alături de el este expus şi cel mai mic manuscris pe care-l deţine Matenadaran-ul – o carte de
rugăciuni care cântăreşte 19 grame şi care este scrisă pe pergament din piele de miel nou-născut.
R: Pentru recuperarea celor două pagini de care vorbeaţi, s-au facut demersuri pe lângă autorităţile
sovietice?
A.B.: Nu, cineva a descoperit cele două
pagini şi le-a identificat ca făcând parte din
manuscrisul nostru, aşa că Moscova a decis să
ni le înapoieze.
R: Matenadaran are un laborator de
restaurare ?
A.B.: Da, există un laborator de restaurare.
Documentele nou-intrate în bibliotecă sunt
duse mai întâi la restaurare, pentru că ele pot fi
un pericol pentru celelalte, mai ales dacă au
paraziţi. După caz, ele sunt tratate sau sunt
restaurate. Din cauză că sunt pietrificate, unele
manuscrise nu mai pot fi restaurate - foile nu
mai pot fi desfăcute. Pentru aceste documente
nu există, cel puţin până în prezent, nici o
posibilitate de restaurare.
R: Depozitele bibliotecii sunt suficiente?
A.B.: Avem probleme cu spaţiul, pentru că
biblioteca s-a mărit foarte mult. Există un
depozit nou, mare, terminat acum 10 ani,
construit la o adâncime de 150 m, care este
modern şi frumos, dar, dacă plouă, acolo se
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produc infiltraţii. Deocamdată, nu s-au găsit bani pentru modificările
care se impun, aşa că biblioteca foloseşte în continuare vechile depozite,
chiar dacă ele sunt deja insuficiente.
R: Din vechea bibliotecă a Matenadaranului, cea fondată în
secolul V (clădire, colecţii), se mai păstrează ceva astăzi?
A.B.: S-a păstrat o parte din colecţia de manuscrise (restul s-a
pierdut cu timpul), precum şi denumirea bibliotecii. Trebuie însă să
adăugăm că, după înfiinţarea noului Matenadaran, foarte multe dintre
manuscrisele răspândite prin toate colţurile lumii s-au întors în Armenia.
S-au primit şi numeroase donaţii făcute de persoane private.
Matenadaranul a şi cumpărat un număr important de manuscrise. Mulţi
armeni din străinătate au cumpărat la diferite licitaţii unele piese
importante pentru a le dona Matenadaran-ului. Sunt persoane care au
donat sute de manuscrise. Aceste acte de donaţie continuă şi astăzi.
R: Matenadaranul a atras o serie de bani veniţi de la UNESCO,
pentru câteva proiecte importante. Aceste proiecte au venit ca
urmare a demersurilor bibliotecii, sau au fost o urmare a iniţiativei
UNESCO?
A.B.: S-au facut unele demersuri, dar există şi interes din partea UNESCO. Matenadaran-ul a organizat
numeroase expoziţii în străinătate, cu ocazia zilelor culturii armene. La aceste evenimente au fost expuse numeroase
piese din colecţiile Matenadaran-ului. Valoarea documentelor de patrimoniu pe care le deţine Matenadaran-ul este
cunoscută în toată lumea. Având în vedere dificultăţile financiare din ultimii ani, în 2000 s-a înfiinţat la Matenadaran
fundaţia Prietenii Matenadaranului. Scopul principal al acestei fundaţii este obţinerea finanţării pentru cele 11
programe elaborate, dintre care cele mai importante sunt: introducerea noilor metode de păstrare a manuscriselor,
achiziţionarea noilor manuscrise, realizarea unor baze de date informatizate etc. Această fundaţie are numeroase
reprezentanţe în străinătate – în România, eu sunt reprezentanta acestei fundaţii. Cu mijloacele financiare obţinute
până acum, s-a început derularea unora dintre aceste programe.
R: La biblioteca Centrului Cultural Armean din Bucureşti vin şi cărţi despre cultura armeană apărute în
occident?
A.B.: Mai puţin. Până acum câţiva ani, biblioteca primea multe dintre cărţile apărute în Armenia, astăzi, statul
armean nu mai are posibilitatea de a sprijini asemenea demersuri.
R: Cei care vin să studieze manuscrise la Matenadaran sunt cercetatori sau şi studenţi?
A.B.: Vin şi studenţi, dar mai puţin. Cei mai mulţi sunt cercetători cu renume în disciplina armenologiei sau a
orientalisticii; foarte mulţi sunt din afara graniţelor ţării.
R: Există o şcoală de profil pentru cei care vor să lucreze în biblioteci?
A.B.: La Institutul Pedagogic există o specializare în bibliografie. Din păcate, acolo se învaţă după metode
vechi, care nu mai sunt folosite deloc în ţările avansate. Eu nu am absolvit această şcoală; aşa cum vă spuneam, după
absolvirea Facultăţii de Limba şi Literatura Franceză, am venit la Maternadaran şi m-am specializat „la locul de
muncă”. Avem şi absolvenţi de istorie. Cei care lucrează la manuscrise sunt, în general, absolvenţi de filologie
armeană.
R: Dar cei tineri au posibilitatea să înveţe cum se face descrierea unui manuscris, de exemplu?
A.B.: Tinerii veniţi la Matenadaran sunt ajutaţi şi susţinuţi de specialiştii mai în vârstă. Sunt însă puţini însă cei
care optează pentru această meserie, din cauză că salariile sunt foarte mici. Eu, de exemplu, după 30 de ani de muncă
în bibliotecă, aveam un salariu de 10 $ pe lună, şi acesta era un salariu mediu…
R: La Facultatea de Filologie Clasică Armeană există seminarii, cursuri, care să se ocupe în mod special
de studiul manuscriselor?
A.B.: După ştiinţa mea, nu există asemenea cursuri. Dar trebuie să vă spun că la Facultatea de Filologie, limba
armeană veche (Grabar) - limbă care astăzi nu se mai vorbeşte, dar care este limba vechilor manuscrise armene este disciplină de bază şi obligatorie. Cunoaşterea acestei limbi este imperativă pentru orice specialist care lucrează
cu manuscrisele. În afară de aceasta, la filologie se învaţă şi literatură antică şi medievală (inclusiv izvoarele
acestora). Toate acestea constituie cunoştinţe pe baza cărora se poate construi o bună specializare în domeniul cărţii
vechi. Pentru manuscrisele în limba arabă, persană etc, specialiştii sunt, de obicei, absolvenţi de orientologie. Un
asemenea specialist este şi primul preşedinte al Armeniei, dl. Levon Ter-Petrosian, care este un mare specialist în
cultura orientală şi în armenologie, renumit în lumea academică internaţională, autor a numeroase cărţi publicate în
Armenia şi în străinătate. Levon Ter-Petrosian a lucrat la Matenadaran până în anul 1991, când a fost ales
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preşedinte al Republicii Armenia. Domnia sa înţelegea foarte bine valoarea cărţii şi nu este întâmplător că din
iniţiativa sa s-a înfiinţat biblioteca administraţiei prezedenţiale. În anul 1993, mi s-a propus să organizez această
bibliotecă. Am fost numită directoare şi aveam în subordine 4 bibliotecari. Cu aceasta echipă, am început
organizarea colecţiilor bibliotecii. La acel moment, biblioteca avea 1.000 de cărţi. Preşedintele Levon TerPetrosian a făcut numeroase demersuri pe lângă ambasadele străine pentru a îmbogăţi fondurile bibliotecii. Foarte
curând, numărul cărţilor a ajuns la 10.000. Unul dintre cei mai importanţi donatori ai bibliotecii a fost un armean din
SUA, care a donat 4.000 de titluri – cărţi şi reviste diplomatice – strânse în 200 de ani. Biblioteca fiind specializată,
deţinea colecţii din domeniul diplomaţiei, politologiei şi al dreptului. În scurt timp, a fost demarat şi procesul de
automatizare a bibliotecii. Totul mergea spre bine, când în 1998 s-a schimbat preşedintele şi toată administraţia
prezidenţială, aşa că lucrările au rămas neterminate. Noul preşedinte n-a mai înţeles valoarea şi importanţa unei
asemenea biblioteci. Astăzi, din păcate, această bibliotecă nu îşi serveşte cauza.
(Interviu realizat de Letiţia Constantin, aprilie 2003)

Casa Culturală Armeană din Bucureşti
Casa Culturală Armeană este situată în centrul Bucureştiului şi se află sub patronajul Bisericii Armene. Casa
Culturală a fost înfiinţată şi ataşată bisericii în anul 1942, datorită donaţiei şi sprijinului unei familii bogate de
armeni din Bucureşti – Hovsep şi Viktoria Dudean. Scopul Casei Culturale a fost un numai culegerea, păstrarea şi
valorificarea valorilor spirituale create de poporul armean pe teritoriul României, dar şi promovarea, prin acest
centru, a relaţiilor culturale româno-armene.
Casa Culturală Armeană include un muzeu, o bibliotecă şi o arhivă. Încă din 1927, Hagob Siruni, un renumit
armenolog, orientalist, activist public, care avea să devină primul director al Casei Culturale, a efectuat, împreună cu
câţiva intelectuali, o călătorie de documentare prin România, prin oraşele şi satele populate de armeni. În urma
acestui demers, a reuşit să adune şi să salveze de la pieire sute de manuscrise, cărţi, obiecte religioase şi documente
pe care le-a adus la Bucureşti.
Casa Culturală a trecut şi printr-o perioadă mai dificilă, când activitatea i-a fost întreruptă iar clădirea a fost
repartizată Bibliotecii Metropolitane Mihail Sadoveanu - Bucureşti, funcţionând câţiva ani ca sucursală a
acesteia.
În data de 23 mai 1987, urmare a dispoziţiilor testamentare ale domnului H. Dudean, a fost emisă o ordonanţă
guvernamentală prin care clădirea a fost înapoiată Bisericii. În scurtă vreme după acest eveniment, Casa Culturală a
Armeniei a fost redeschisă, într-un cadru solemn.

Muzeul. În prezent, Muzeul dispune de peste 500 de exponate. Printre acestea, se remarcă în mod special unele
manuscrise de o valoare deosebită. Cel mai vechi dintre ele este Evanghelia din Cafa, care datează din anul 1351.
În anul 1451, Biserica Armenească din Iaşi a donat acest manuscris Bisericii Armeneşti din Bucureşti.
Nu este mai puţin valoroasă nici prima Biblie tipărită în limba în limba armeană, apărută la Amsterdam, datând
din anul 1666. În general, aceste manuscrise au ferecături lucrate în argint şi aur.
Muzeul mai deţine şi un număr de perdele de altar, datând din secolele XVII – XVIII, aduse din bisericile
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armeneşti din Focşani, Galaţi şi Iaşi, o
colecţie de covoare lucrate manual,
precum şi o colecţie de obiecte
religioase (cruci, sfeşnice, cădelniţe,
icoane şi tablouri din secolele XVII –
XX).
Toate aceste exponate, valori
spirituale armeneşti păstrate pe tărâm
românesc, ilustrează, prin drumul
parcurs de-a lungul secolelor, nu
numai istoria comunităţii armene din
România, ci şi istoria comunităţii
armene de-a lungul celor 3 milenii de
existenţă.
Muzeul este inclus în traseele
turistice ale oraşului Bucureşti.
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Biblioteca. Nucleul Bibliotecii
este alcătuit din numeroasele
manuscrise, cărţi vechi, periodice,
documente aduse în 1927 din diferite
regiuni ale ţării. În această perioadă, în îmbogăţirea fondului de literatură armenologică al Bibliotecii un rol
important l-au avut donaţiile făcute de membrii administraţiei acestei instituţii culturale.
Cu sprijinul Domnului Frenkian, au fost aduse de la Ordinul Sf. Mchitar din Veneţia nenumărate publicaţii
valoroase. Prin sprijinul fraţilor Zambaccian, au fost aduse, de asemenea, o serie de cărţi de armenologie
importante. În câţiva ani, Biblioteca a devenit centru al activităţii culturale a Comunităţii Armene din România,
colecţii sale fiind într-o continuă creştere.
În prezent, fondul de carte este estimat la 10.000 de titluri, Biblioteca fiind considerată a treia în Europa, după
cele din Veneţia şi din Viena.
Biblioteca Dudean a îmbogăţit fondurile instituţiei cu piese foarte valoroase – aproximativ 250 de volume
tipărite înainte de anul 1800 (ordonanţe, ordonanţe emise de sultani şi de principi, bule emise de Katolicos, statute,
testamente, arhivă documentară şi fotografii privitoare la viaţa comunitară a armenilor etc).
În afară de literatura în limba armeană, biblioteca deţine şi un bogat fond în limbile engleză, franceză, ivrită,
turcă, greacă etc, din domenii precum: religie, istorie, geografie, artă, dicţionare, enciclopedii, literatură pentru
copii.
Biblioteca include şi donaţiile: Cic Tamadian, Arhiepiscop Tirair Martichian, Sarghis Selian etc.
În ultimii ani, Biblioteca a stabilit legături culturale cu catedrele de armenologie ale unor universităţi din Belgia,
Franţa, USA, cu care periodic face schimb de publicaţii.

Sergiu Selian

Itinerar cultural-istoric armean - Matenadaran·

Ajungem, în sfârşit, la capătul bulevardului Lenin, după ce l-am străbătut pe toată lungimea lui de doi kilometri.
Punct terminus – Matenadaran. Sub acest nume - însemnând, în armeana clasică, bibliotecă (de la matian=carte şi
daran=scrin) - este consacrat Institutul de studii şi cercetări paleografice “Mesrop Maştoţ”, una dintre cele mai
vechi biblioteci din lume, tezaur depozitând aproape 14.000 de manuscrise armeneşti, din cele 30.000 aflate în
lumea întreagă, şi încă vreo 2.500 de manuscrise în alte limbi: arabă, persană, greacă, latină, ebraică, chirilică,
polonă, georgiană. Conform istoricului Ghazar Parpeţi (sec.V), Matenadaranul a fost înfiinţat în sec. V, pe lângă
Catolicosatul din Ecimiaţin. În 1920, colecţia de manuscrise a fost declarată patrimoniu naţional şi a devenit baza
bibliotecii de azi, iar în 1939 a fost transferată la Erevan. Actualul sediu – unde, o dată cu mutarea Matenadaranului
în 1959, a fost înfiinţat Institutul de paleografie -, edificiu monumental, proiectat de arhitectul Marc Grigorian, a
fost construit între 1945-1957. Înălţată pe o colină, la capătul unei scări lungi, cu câteva rampe succesive pornind
dintr-o piaţetă circulară, clădirea închide la nord bulevardul şi domină perspectiva lui. La capătul scării, în faţa
zidului platformei de acces în bibliotecă, şade impunător şi sagace, tăiat în piatră cu linii sobre (sculptor Ghucas
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Ciubarian), Maştoţ, creatorul alfabetului armean, patriarhul
literaturii armene. La picioarele lui, aşezat în genunchi, într-o
atentă ascultare, însemnându-i vorbele, Coriun (380-450), în
traducere Pui de leu, discipolul şi biograful său (Viaţa lui
Maştoţ, scrisă de acesta prin 443-450, este prima carte
originală în scriere armeană). La stânga, aplicat pe zid, acolo
unde se întinde, arătătoare, mâna lui Maştoţ, un vultur ţine în
gheare o sabie pe fondul unui scut – simbol al forţei culturii
spirituale în lupta naţiunii pentru libertate şi neatârnare. La
dreapta, în spatele lui Maştoţ, pe o placă înaltă din bazalt,
indicate de cealaltă mână a lui Maştoţ, înălţată, sunt gravate
caracterele alfabetului armean. Mai la dreapta, pe zid o
inscripţie reproduce întâia propoziţie scrisă de Maştoţ cu litere
armeneşti: „Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii,
pentru înţelegerea cuvintelor minţii” (în fapt, traducerea
primeia dintre Pildele lui Solomon).

Limba armeană – constata, în 1875, Heinrich
Hübschmann, după studii amănunţite – este o ramură de sine
stătătoare a familiei limbilor indo-europene. Cu cele 150.000
de cuvinte ale vocabularului său, ea se situează printre cele
mai bogate limbi, iar capacitatea de a forma termeni noi prin
cuvinte compuse o situează pe primul loc printre limbile
aglutinate. Între cele peste 2.000 de limbi vorbite astăzi pe
glob, armeana, utilizată de peste 7 milioane de pământeni în
vreo 70 de dialecte, este a 38-a. Vorbită de 4.000 de ani şi
ajunsă la nivelul unei limbi oficiale, folosită de stat şi de
biserică, armeana se numără printre cele 60 de limbi civilizate
existente, iar datorită scrierii proprii, ea intră în familia celor
14 limbi privilegiate de acest fel. Privilegiu datorat unui
singur om, unei persoane cu identitate precisă, reală. Mesrop
Maştoţ încredinţase, iniţial, misiunea conceperii grafiei
caracterelor armeneşti unui discipol caligraf, care însă n-a
reuşit, încât şi această operaţie, de natură artistică, a efectuat-o
el însuşi. (Cele mai vechi semne ale alfabetului armean se află
în inscripţia celor şapte panouri ale mozaicului din pavimentul
bisericii armeneşti din Ierusalim –sec. VI). Şi nu doar pe
armeni i-a înzestrat cu un alfabet, a mai creat alfabetul
georgian (glumind pe socoteala vecinilor, în tradiţia
tachinărilor amicale reciproce, armenii afirmă că Maştoţ ar fi
desenat caracterele georgiene, mai ronde, în stare de ebrietate)
şi, împreună cu albanezul Beniamin, alfabetul alban (veche
populaţie din Caucaz, învecinată cu armenii - limba sa e faza
veche a actualei limbi caucaziene udi, limbă din grupul
limbilor lezghiene). În momentul creării alfabetului armean,
limba era formată, avea o structură şi o gramatică perfect
definite, capabile să exprime cele mai fine şi mai complexe
emanaţii ale spiritului uman. Aşa se explică traducerea,
imediat după inventarea alfabetului, la începutul sec. V, a
Bibliei, din siriacă, versiune revăzută ulterior după varianta în
limba greacă. Şi, vreme de două veacuri apoi, sunt transpuşi în
versiuni armeneşti toţi marii gânditori ai lumii; numai din
Aristotel există 300 de asemenea manuscrise, păstrate, toate,
în depozitele Matenadaranului.
De la grupul statuar al lui Maştoţ şi Coriun, aleea se
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ramifică la dreapta şi la stânga, rampele se-ntorc şi se adună într-o terasă mărginită pe ambele părţi de arcadele unor
nişe; la mijlocul platformei câteva trepte urcă spre intrarea bibliotecii; întreg acest drum, de jos din stradă până la uşa
clădirii, trecând prin jocuri de suprafeţe denivelate, apropiindu-te şi depărtându-te, pe rând, de edificiu, apoi
abandonându-te în faţa lui, te pregăteşte, parcă, şi te familiarizează cu lumea în care vei pătrunde. Clădirea, placată
în bazalt, paralelipipedică, sobră, are o faţadă de asemenea sobră, intrarea e decupată sub o arhivoltă din trei arce
înalte dispuse în planuri succesive, iar de o parte şi de alta a ei, câte două firide ca nişte coloane concave, inspirate
de nişele din arhitectura ecleziastică, se avântă pe înălţimea celor trei etaje până la nivelul arcelor. La faţa zidului, pe
socluri înşiruite de-a lungul lui, şase giganţi ai culturii armene, ca tot atâtea momente în istoria ei, străjuiesc tezaurul
care lor, ca şi altora de statura lor, li se datorează: pictorul şi miniaturistul Toros Roslin – sec. XIII (sculptor Arşam
Şahinian, 1966), gânditorul şi pedagogul Grigor Tatevaţi – sec. XIV (Atibec Grigorian, 1966), matematicianul şi
geograful Anania Şiracaţi – sec. VII (Grigor Badalian, 1965), istoricul şi cronicarul Movses Khorenaţi – sec. V
(Erem Vardanian, 1965), fabulistul şi pedagogul Mkhitar Goş – secolele XII-XIII (Ghucas Ciubarian, 1966), poetul
şi moralistul Fric – secolele XIII-XIV (Suren Nazarian, 1966).
La etaj, îl căutăm pe Kolangian; e într-una dintre sălile de lectură; se întrerupe din studiu şi ne duce în sala
centrală, circulară; aici sunt expuse cele mai semnificative şi importante manuscrise ale Matenadaranului.
Explicaţiile anexate în vitrine sunt sumare, explicaţiile lui Kolangian, mai detaliate, le completează.
O vizită în sala aceasta e echivalentă cu o călătorie prin 15 veacuri de istorie. „Cincisprezece secole se odinesc
în tăcere aici, iar eu le-ascult tăcerea” – scria prozatorul Derenic Demircian (1877-1956). Cele mai multe dintre
exponate, mărturii ale trecutului, sunt cronici istorice, dar nu există domeniu al ştiinţei şi culturii antice care să nu fie
reprezentat – meditaţii filozofice, versuri, proză, partituri muzicale, lucrări de chimie, reţetare medicale, studii de
geografie şi botanică, tratate de matematică şi astronomie. Operele a optzeci de istoriografi şi cronicari, treizeci de
filozofi şi gânditori, două sute de poeţi şi prozatori sunt conservate în colecţiile Matenadaranului. În Armenia,
manuscrisele erau venerate, idolatrizate, în timp de pace erau îngrijite ca nişte copii, în vreme de război erau tăinuite.
Oamenii le socoteau făpturi înzestrate cu viaţă, cartea avea nu lungime, ci statură, o carte se năştea, trăia şi murea,
ea nu se învechea, ci îmbătrânea. Cei care nu aveau odrasle angajau un copist ca să transcrie un manuscris, copia,
apoi o dăruiau mânăstirii apropiate, dania, izvor de lumină, trebuia să slujească neamului aşa cum ar fi făcut-o
feciorul lor. În schimbul Evangheliei din Arctic – 1668 (azi, păstrată la Matendaran) -, o anume Margarit cedase doi
tauri, o juncă şi doi bidivii. Vânzarea manuscrisului cu numărul 1881 în colecţia bibliotecii îi îngăduise
proprietarului său să plătească preţul pentru răscumpărarea fratelui, cumnatei şi fiicei sale. Manuscrisele armeneşti
au împărtăşit soarta neamului care le-a zămislit, pe paginile lor se poate citi istoria. Pergamentul e pietrificat, hârtia
se pulverizează, filele sunt zdrenţuite, unele poartă urme de sânge, altele sunt arse sau spintecate de sabie, din multe
n-au rămas decât fragmente. Copiştilor medievali, consideraţi nu mai prejos decât oşteni în lupta de apărare a fiinţei
naţionale, trudei şi abnegaţiei lor se datorează perpetuarea naţiunii armene prin mijlocirea acestui tezaur spiritual. În
Armenia medievală, se consacrase tradiţia ca pielea fiecărui miel jertfit să fie lăsată la mânăstire, ca să fie preparat
din ea pergamentul unui manuscris. Când transcria un manuscris, copistul medieval obişnuia să facă însemnări pe
marginea copiei, note referitoare la activitatea sa, la condiţiile în care a lucrat, la împrejurările social-istorice, note
numite memoriale şi din lectura cărora se reconstituie - parţial, dar sugestiv - o epocă.
Unii copişti cereau de la viitorii lor cititori o îngrijire atentă a manuscriselor, să le păstreze departe de foc, de
apă, de picăturile de ceară ale lumânărilor, să le ferească de umezeală, de mucegai, de şoareci, să le ţină cu mâinile
curate, când le citesc cu glas tare – departe de gură, ca să nu fie stropite cu salivă. Munca laborioasă impunea
căutarea unor mijloace mai rapide pentru scriere, încât din sec. XII era deja cunoscut stiloul; un desen într-un
manuscris din 1166 înfăţişează un copist cu „stiloul”, de fapt un tub de trestie cu un mic rezervor sferic; desenul se
repetă în manuscrise din 1173, 1211, 1219, iar în memorialul unui manuscris din 1435, copistul Hovhannes notează:
„Muiam o dată şi scriam 900 şi mai multe litere”, adică o pagină întreagă. Un copist din sec. XIV povesteşte cum
a copiat un manuscris, fugind de năvălitorii mongoli: „Împovărat cu hârtia şi manuscrisul, ducându-le în cârcă
laolaltă cu tocul şi cerneala, unde ajungeam acolo scriam, cu puzderie de chinuri şi necazuri. Şi unde începeam
acolo nu puteam sfârşi”. Hovhannes Mancasarenţ, copist din sec. XV, care a lăsat 132 de manuscrise copiate de
el, a muncit de la 14 ani până l-au lăsat puterile. Unul dintre elevii lui, Zakaria, care i-a continuat ultimul manuscris,
rămas neterminat, scria despre el că 72 de ani, vară şi iarnă, noapte şi zi, a scris până i-a slăbit vederea şi i-a tremurat
mâna, încât n-a mai putut ţine tocul câte zile îi mai rămăseseră de trăit. La sfârşitul unui manuscris, copistul
însemnează: „Nu mă învinui pentru scrisul meu urât, mâna cu care am scris e slăbită de ani lungi de trudă”. La
sfârşitul altui manuscris, sub desenul unui bătrân căzut cu pieptul străpuns de o sabie, o mână a scris urmaşilor,
rugându-i să-l pomenească pe autorul manuscrisului, părintele şi dascălul Manuc, răpus de cotropitori. Alt copist
notează pe un manuscris din 1338, copiat, pesemne, în timp de foamete: „Pomeniţi-l pe Azaria şi spuneţi Doamne
miluieşte! că, în vreme ce alcătuiam Sfânta Biblie, ne-a adus struguri de i-am mâncat, spuneţi Doamne
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miluieşte! Amin”. Un copist de pe
malul Sevanului a notat: „Am copiat
cartea aceasta în vremuri grele. Ardea,
pârjolit, pământul. Lumea se
întunecase, îngheţase. O, tu, cititorule
din timpuri care vin, Dumnezeu să te
ajute să nu vezi asemenea prăpăd. De
vei citi cartea aceasta, aminteşte-ţi că
am scris-o cu ameninţarea morţii
deasupra capului. Lumina ochilor mi
s-a întunecat, mâinile îmi tremură de
frig şi foame. Pomeniţi-l pe Sarghis
cel răbdător şi cu puterile sleite”. O
însemnare
versificată
pare
testamentară, oricum e profetică:
„Mâna-mi s-o usca, s-o risipi în ţărână,/ Scrisu-mi întru pomenire-o să rămână”. Muncii grele de copist şi-au
închinat vieţile şi unele femei; începând din sec. XIII se cunosc numeroase astfel de exemple: Zabel (sec. XIII),
Elisabet (sec. XIV), Mariam, Tamar (sec.XV), Gohar, Varvaré (sec. XVII), Brabion (sec. XVII).
Ne începem vizita de la stânga intrării, dând ocol sălii, vitrină cu vitrină, în ordinea manuscriselor sistematizate
cronologic, parcurgem pe nesimţite veacurile. Armenii scriau, din sec. V, pe pergament, iar hârtia au început s-o
utilizeze în sec. X. Cel mai vechi manuscris pe pergament, păstrat integral, este o Evanghelie copiată în sec. VII,
descoperită abia în 1976. Cel mai vechi manuscris pe hârtie păstrat (al patrulea în lume, ca vechime, şi unul dintre
singurele zece existente, datând din primul mileniu, patru fiind armeneşti) este o culegere de texte istorico-filozofice
şi mai cu seamă referitoare la ştiinţele naturii, create sau traduse în sec. V-IX, alcătuită în anul 981 de părintele
Davit şi scrisă de fiul său, Ghucas; este cea mai veche scriere cu conţinut laic pe hârtie; manuscrisul de 720 de
pagini stă mărturie faptului că unul dintre centrele cele mai vechi de fabricare a hârtiei se afla în Armenia, mai
precis, hârtia manuscrisului este preparată la Ani (în Armenia, hârtia începe să fie utilizată în sec. VII, la cinci
veacuri după inventarea ei în China şi cu patru veacuri înainte de a fi introdusă în Europa). Pentru întâia oară, în
acest manuscris pot fi întâlnite numele unor cărturari ca Anania Şiracaţi, precum şi traduceri din greacă ale unor
scrieri care nu s-au păstrat în original, şi tot pentru întâia oară apar aici, frecvent folosite, semnele de punctuaţie.
Originalele unora dintre lucrările traduse din greacă (în sec. V-VII) fiind pierdute, versiunile armeneşti, care pot
fi consultate la Matenadaran, au căpătat o importanţă inestimabilă. Aşa sunt, printre altele, Definiţiile lui Hermes
Trismegistul, Despre natură de Zenon din Citium (336-264 î. Chr.), Analiza Pentateucului de Filon din Alexandria
(sec. I), Chronicon-ul lui Eusebios din Cesareea (260-340 d. Chr.), Opoziţie la canoanele Conciliului din
Calcedonia de Timotheos din Alexandria (sec. V), de asemenea traducerea din franceză a Legislaţiei Principatului
Cruciaţilor din Antiohia, remarcabil monument al dreptului medieval. Pentru studiul istoriei armenilor şi a
popoarelor învecinate, operele istoricilor armeni constituie o sursă valoroasă. Agatanghelos descrie în Istoria sa
izbânda creştinismului în Armenia, în lupta împotriva credinţei păgâne. Movses Khorenaţi, în Istoria Armenilor,
făcând pentru întâia oară cronica sistematică a evenimentelor de la origini până la 428 (în care utilizează, citând din
ele, lucrările a zece autori greci şi asirieni, câteva pierdute ulterior), încorporează totodată vechile legende şi balade
populare. Eghişe (sec. V) povesteşte, în Despre Vardan şi războiul armenilor, lupta împotriva Persiei sasanide, la
care luase parte el însuşi. Tot ca martori oculari relatează Aristaches Lastivertţi (sec. XI) năvălirile turcilor
selgiucizi şi ale bizantinilor, iar Chiracos Gandzacheţi (sec. XIII) pe cele ale mongolilor. Movses Caghancatvaţi
(sec. VII) a lăsat Istoria albanilor, singura despre acest neam dispărut, Ieremia Keomurcin (sec. XVII) a scris
Istoria Stanbulului, Martiros Erzncaţi (sec. XVI) – Istoria Ţării francilor, Hovhannes Tutungi (sec. XVII) –
Istoria Ţării Abisiniei, toate – lucrări conţinând informaţii preţioase despre viaţa social-economică a popoarelor
respective. Printre lucrările de gramatică, un loc aparte îl ocupă manuscrisul copiat în mănăstirea Meţop după un
original din sec. X sau XI şi în care, pe lângă alfabetele grec, siriac, latin, copt, arab şi georgian, e transcris alfabetul
alban (al unei limbi moarte); sau Gramatica limbii cumane (tot o limbă moartă) de Lusic Saracavag (sec. XVI).
Prima lucrare originală de filozofie în scriere armeană este Respingerea sectelor de Eznic Coghbaţi (sec. V), o
critică de pe poziţiile creştinismului a credinţelor păgâne – a celei armene, ca şi a celei eline şi a zoroastrismului
persan. Alături, Definiţiile filozofiei de Davit Anahaght (Invincibilul - sec. VI), cel mai important monument al
gândirii armene, continuator al platonismului. Jurisprudenţa e reprezentată de Cartea canoanelor a lui Hovhan
Odzneţi (sec. VIII), dar îndeosebi de Pravila lui Mkhitar Goş, din 1184, care, tradusă în limbi străine, a cunoscut o
largă notorietate, bunăoară regele Sigismund I al Poloniei dispusese ca judecătorii să se folosească de ea.
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Cea mai veche operă de matematică din lume, păstrată integral, este Aritmetica lui Anania Şiracaţi (sec. VII),
„Marele socotitor”, cum era supranumit. Tot lui îi aparţin Cosmografia şi Cronografia, în care, împotriva doctrinei
oficiale a bisericii, afirmă că pământul e oval, explică eclipsele de soare şi de lună, susţine alcătuirea Caii Lactee
dintr-o acumulare de aştri, atribuie strălucirea Lunii luminii primite de la Soare, iar petele de pe lună – formelor de
relief. Geografia lui Şiracaţi (care, într-o variantă completă, probabil ulterioară, menţionează existenţa Valahiei),
descriind centrele şi drumurile comerciale din antichitate, poate servi la reconstituirea destul de fidelă a fizionomiei
Orientului Apropiat. În Numere poligonale, filozoful, istoricul, matematicianul, astronomul şi poetul Hovhannes
Sarcavag (sec. XI) afirmă, cu 150 de ani înaintea lui Roger Bacon: „Fără experienţă, cunoaşterea nu poate fi
sigură. Numai experienţa e demnă de încredere şi neîndoielnică”. Încă de la mijlocul sec. IV, în Armenia fuseseră
întemeiate bolniţe, în sec. XIII se practicau disecţii în scopuri didactice şi ştiinţifice, medicii armeni medievali au
lăsat lucrări de anatomie şi fiziologie a omului, de terapeutică, descriind maladii infecţioase şi ginecologice şi dând
prescripţii medicale. Pe baza propriei lor experienţe şi asimilând învăţăturile medicilor greci şi arabi, Mkhitar
Heraţi (sec. XII), Abusaid (sec. XII), Grigoris (secolele XII-XIII), Faragi (sec. XIII), Amirdovlat Amasiaţi (sec.
XV) au adus medicina armeană, atât ca teorie cât şi ca practică, pe poziţii avansate ale ştiinţei medicale a epocii.
Heraţi, în Alinarea fierbinţelii, tradusă în limbi străine, a avansat ideea „frigurilor mucegaiurilor”, în legătură cu
cauzele bolilor alergo-infecţioase. Amirdovlat a lăsat, în lucrarea Netrebuincioase nepricepuţilor, descrierea a
peste 200 de boli şi 4.000 de reţete, majoritatea apelând la plantele medicinale. Chimia este reprezentată de trei
manuscrise: Despre materie şi categorie de Hovhannes Erzncaţi (sec. XIII) – care afirma că materia, stând la
temeiul naturii, e veşnică, poate să-şi schimbe însuşirea, să se prefacă în alte materii, dar nicicând nu dispare – şi de
lucrările anonime precum: Sfaturi pentru topirea aurului (sec. XVI) şi Ierbar medicinal, ultima reproducând şi
desenele plantelor, cu denumirile în persană. Tot Erzncaţi face descrierea Arcticii, „un loc îngheţat şi nelocuit de
oameni”, unde „primăvara şi vara, ziua ţine şase luni”, fenomene pe care el le explică prin rotaţia Pământului în
jurul Soarelui - o descriere exactă a unei regiuni abia cunoscute în epocă.
Despre teatrul armean, numeroase manuscrise conţin mărturii: miniaturile unor comedianţi mascaţi, de pildă
manuscrisul din 1288 al regelui Hetum, în care apare portretul unui mim, purtând o dublă mască, ceea ce îi îngăduia
să joace două roluri. Dimpreună cu teatrul a evoluat muzica, cele mai vechi mărturii – deşi unele surse consemnează
un nivel înalt al muzicii încă în perioada păgânismului -, datând din secolele VIII-IX, sunt khaz-urile, simboluri
muzicale originale (khaz = linie, crestătură, cârlig), născocite prin sec. VIII, îmbunătăţite până prin secolele IIIXIV, dar ulterior, prin secolele XVI-XVII, ieşite din uz şi uitate, abia recent parţial descifrate. Din secolele XII-XIII
sunt păstrate manuscrise ilustrate cu miniaturi având ca tematică o mare diversitate de dansuri şi jocuri originale.
Cea mai veche miniatură în care e reprodusă tamburina, cel mai arhaic instrument muzical folosit în Armenia, se află
într-un manuscris din sec. XIII.
Lirica armeană medievală – poetul şi traducătorul rus Valeri Briusov (1873-1924), care a studiat-o
îndeaproape, editând şi antologia în limba rusă Poezia Armeniei (1916), afirma că „este una dintre cele mai
minunate izbânzi ale spiritului uman pe care le-a consemnat cronica întregii omenirii” – se deschide cu imnurile
şi poemele lui Mesrop Maştoţ din sec. V, „veacul de aur al literaturii armene”, continuând în epocile ulterioare cu
creaţiile unor poeţi de geniu ca Grigor Narecaţi (sec. X), Nerses Şnorhali (sec. XII), Fric (sec. XIII), Constandin
Erzncaţi (sec. XIII-XIV), Hovhannes Tlcuranţi (sec. XIV-XV), Grigoris Aghtamarţi (sec. XIV), Naghaş
Hovnatan (sec. XVII-XIII), Saiat-Nova (sec. XVIII). În paralel cu poezia a evoluat proza, la început îngemănată cu
istoriografia, apoi de sine stătătoare, sub forma comentariilor, sfaturilor, fabulelor (gen introdus în literatura armeană
de Mkhitar Goş, după modelul esopian, şi desăvârşind tradiţiile folclorului armean).
Încă din sec. V ne parvin echivalente armeneşti ale celor mai importante opere ale antichităţii. Primele traduceri,
imediat după Biblie, sunt Comentarile şi Discursurile lui Ioan Hrisostomul, cărora li se adaugă, mai apoi, Fabulele
lui Olympus, Viaţa lui Alexandru Macedon atribuită lui Callistenes (cea mai veche copie a originalului grecesc e
ulterioară versiunii armeneşti), Arta gramaticii de Dionisie Tracul, Geometria lui Euclid, lucrări de medicină de
Hipocrat, Galen. Există şi un alt aspect, interesant, al manuscriselor armeneşti: cele care – consecinţă a formării, în
urma tragicelor evenimente istorice, a diasporei armene, în ţările unde armenii s-au integrat vieţii sociale a noului
mediu – sunt scrise cu caractere armeneşti, dar în limbi străine (latină, persană, arabă, turcă, rusă, maghiară), fiind
vorba de lucrări istorice, ecleziastice, de beletristică, precum şi exemplare unice de folclor.
Iată şi cel mai mare manuscris armenesc din lume: Omiliile din Muş, culegere de vreo 3.000 de discursuri şi
texte ale unor autori armeni şi străini, alcătuită în 1200-1202 la mănăstirea Avak de pe muntele Sepuh din provincia
Daranagh. Are dimensiunile 55,3/70,5 cm, cântăreşte 27,5 kg, are 607 file, fiecare este o piele de viţel. În 1202, cade
în mâinile judelui oraşului Baberd, Aladin, venit la Khlat. Populaţia armeană îl răscumpără cu 4.000 de drahme de
argint şi îl încredinţează mănăstirii Surub Arakeloţ (Sfinţii Apostoli) din Muş, unde rămâne până în 1915. E
abandonat în lăcaşul distrus în cursul genocidului; două ţărănci care se refugiau, renunţând la boccelele lor, îl cară pe
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umeri, însă, ca să-l poată duce, îl desfac în două, jumătatea pe care o salvează ajunge la Ecimiaţin, cealaltă jumătate
va fi descoperită ulterior, din întâmplare, îngropată sub zidul mănăstirii, unde fusese ascunsă de femei. În prezent, 16
foi sunt păstrate la biblioteca mănăstirii Mkhitarenilor (congregaţie de călugări catolici armeni) din San Lazzaro,
lângă Veneţia, iar o foaie se află la mkhitarenii din Viena. Exemplarul de la Matenadaran a fost îmbogăţit cu două foi
descoperite în 1976 la Biblioteca „Lenin” din Moscova. Alături, cel mai mic manuscris armenesc din lume, un
Calendar din 1434, de dimensiuni ¾ cm þi cântărind 18 g - pentru confecţionarea celor 103 file a fost suficientă
pielea unui singur miel nou-născut. Aventuroasă şi biografia lui: purtat din Crimeea la Erevan, de la Petersburg la
Tiflis, revine la Erevan, în 1837 ajunge la Simion Gulamirian, redactorul revistei „Arax” din Petersburg, care îl
găsise în capitala Armeniei, în mijlocul unei străduţe acoperite de mâlul lăsat de o inundaţie. În 1894, Gulamirian
citeşte într-o publicaţie un anunţ despre dispariţia manuscrisului - ce s-a mai întâmplat şi cum a ajuns calendarul la
Matenadaran rămâne un mister.
Matenadaranul conservă, pe lângă manuscrise, mai bine de o sută de mii de documente medievale şi moderne în
armeană, arabă, persană, turcă, rusă şi în alte limbi; cel mai vechi e din sec. XV: decrete ale şahilor persani şi ale
sultanilor turci, înscrisuri din cancelarii şi notariate, acte de proprietate ale mânăstirilor, scrisori particulare ale unor
personalităţi.
În cultura armeană, un loc aparte îl ocupă miniatura, sursă preţioasă pentru studiul istoriei, teatrului, arhitecturii,
etnografiei, ornamenticii, florei şi faunei Armeniei, şi a cărei varietate de şcoli şi stiluri este reprezentată şi în
expoziţie. Cele mai vechi sunt patru miniaturi din sec. VI. Anluminuri de înaltă valoare plastică, executate de artişti
anonimi, provin din secolele X-XI; cele mai importante sunt Evanghelia de la Ecimiaţin (989) – legătură în fildeş,
datând din sec. VI, care i-a adus supranumele de „Evanghelia de fildeş”, iar în interior - patru miniaturi tot din sec. VI
-, Evanghelia Catolicosului (sec. X – descoperită anul trecut¨), Evanghelia din Mughni (sec. XI), o Evanghelie din
1038. Mai târziu, apar maeştrii miniaturii armene: Markaré, Grigor, Roslin – supranumit „percursor al Renaşterii”,
„virtuoz al ornamenticii”; lucrările lui depăşesc cadrul iconografic -, Sarghis Piţac (secolele XIII-XIV), Ţerun (sec.
XIV), Hacob Giughaeţi (sec. XVII). Manuscrisele armeneşti sunt, unele, legate în argint ornamentat sau filigranat
(cel mai vechi e din 1255), altele - în piele gravată şi ornată adesea cu cruce de argint şi cu filigrane.
Iată şi prima tipăritură armenească, Urbataghirk (Cartea de vineri – carte de rugăciuni), datorată lui Hacob
Meghapart, care o scoate în 1512 la Veneţia. Alături, prima publicaţie periodică tipărită în limba armeană, revista
lunară Azdarar („Vestitorul”) – Madras 1794, editată de Harutiun Şmavonian. Tot aici, e expusă prima carte scrisă în
aşkharhabar, actuala limbă armeană, cea modernă. Istoria limbii armene a cunoscut trei perioade: prima a început în
sec. V şi a durat şapte veacuri, a aparţinut limbii grabar, nutrită din limba vorbită în acea vreme şi a fost denumită
astfel, adică scrisă, fiindcă treptat limba utilizată în scrieri n-a mai putut fi înţeleasă, limba vorbită evoluând şi
suferind mari modificări; a doua perioadă, cu o durată de patru veacuri, aparţine acestei noi limbi, numită armeana
medie sau medievală şi utilizată în legislaţie, ordonanţe, scrieri literare; a treia perioadă, începând de prin 1650, e
marcată de apariţia unei noi limbi, rezultată din permanenta evoluţie a limbii vorbite şi de aceea numită aşkharhabar,
adică populară. Toate cele trei limbi sunt literare, însă diferenţele structurale, de natură gramaticală, le fac greu
inteligibile reciproc. Aşadar, tot ce s-a scris până prin sec. XVII e practic inaccesibil omului de azi, însă aşkharhabarul, se utilizează de trei veacuri, iar marile opere ale antichităţii şi ale Evului mediu au fost „traduse” în limba actuală.
Prima carte scrisă în aşkharhabar este Arhest hamaroghutian (Meşterul socotirii), o cărţulie de buzunar, un fel de
manual de contabilitate pentru neguţătorii armeni răspândiţi, în acea vreme, din
Europa apuseană până în Indochina şi chiar în Filipine. Cartea a ieşit de sub teascurile
tipografiei lui Soghomon Levonian, din Marsilia, la 21 noiembrie 1675.
O vitrină specială e rezervată donaţiilor făcute bibliotecii de către armeni din
străinătate: Harutiun Hazarian, din New York, a dăruit 397 de manuscrise în
armeană şi în alte limbi; Rafael Marcosian, din Paris, a lăsat prin dispoziţie
testamentară 37 de manuscrise; Varujan Salatian (Damasc), în amintirea părinţilor săi,
a donat 150 de manuscrise etc. Nu mai puţin impresionant este gestul celor care au
cedat singurul manuscris pe care-l aveau: bătrânul de 95 de ani Taciat Marcosian, din
Iran, a trimis Matenadaranului, în 1969, un manuscris copiat în 1069 în mănăstirea
Narec după Biblia tradusă de Maştoţ; Hovhannes Bostanian (Franţa), fugind în 1915
din calea masacrelor, fără să se despartă de manuscrisul să, a venit în 1967 la Erevan
special ca să-l doneze bibliotecii de aici; Julian Hovsepian (New York) avea o singură
filă, dar cu o miniatură care constituia o raritate, şi a dăruit-o Matenadaranului.

Emanuel Actarian

• Fragmentele de faţă reproduc textul din Sergiu Selian. Călător prin Armenia. Bucureşti: Ararat, 2002, paginile 70 – 85.

♦ 1999 (n.r.)
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Ararat

Alături de cele două periodice armeneşti, editura Ararat este un mijloc de
comunicare al comunităţii armene din România cu lumea. Cu lumea românească,
în care şi-a găsit de multă vreme locul, cu lumea armeană, de care de tot atât de
multă vreme a fost despărţită, cel puţin fizic, cu lumea… largă, în care cărţile
editurii, prezente în marile biblioteci, pot – cel puţin teoretic – să răspândească o
cunoaştere vastă asupra comunităţii pe care, în chipul cel mai nobil cu putinţă, o
reprezintă.
Primii paşi au fost făcuţi în anul 1994, atunci când manuscrise sau cărţi mai
vechi ale unor autori de origine armeană din România (Anaïs Nersesian,
Varujan Vosganian, Bogdan Căuş, Paul Tumanian, mai apoi Ştefan Agopian,
Haig şi Arşavir Acterian) au putut să (re)vadă lumina tiparului. Câteva volume
de proză (Parfumul rochiei, Statuia comandorului, Domnul Marius şi doamna
cea mică, Tache de catifea), de memorialistică (Pe patul armei, Portrete şi trei
amintiri de puşcăriaş), precum şi cele două monografii datorate lui Haig
Acterian (Molière şi Shakespeare) au fost primele titluri prin care armenii din
România s-au prezentat în faţa publicului.
Două lucrări din aceeaşi categorie a manuscriselor (ori măcar a ideilor ce au
trebuit să aştepte vremuri mai bune pentru a se transforma în carte), apărute puţin
mai târziu, au deschis o direcţie fundamentală în politica editurii, aceea privind
istoria comunităţii. Este vorba de Schiţă istorică a comunităţii armene din
România, de Sergiu Selian şi de Istoria armenilor din Transilvania, de Nicolae
Gazdovits, cărora li s-a adăugat, peste ani, o carte de referinţă, nu numai pentru
armenii din România - Scrieri istorice despre armeni (1999) -, care cuprinde
practic toate textele pe care N. Iorga, mare prieten al armenilor (valoarea
contribuţiilor sale este binecunoscută), le-a consacrat istoriei şi culturii armenilor
din România şi de pretutindeni.
O altă lucrare de referinţă pentru comunitatea armeană din România este
dicţionarul Figuri de armeni din România, realizat de Bogdan Căuş, care a
cunoscut două ediţii (1997 şi 1998) şi care sistematizează materialul biografic
privind personalităţile de origine armeană din România. O carte de referinţă
complementară acesteia este cea consacrată Armeniei de Sergiu Selian (Călător prin
Armenia), căruia îi datorăm, în afara volumelor deja menţionate şi a unuia dedicat
genocidului – ignorat - asupra armenilor, apărut la o altă editură, şi traduceri din
literatura armeană contemporană, două dintre acestea – remarcabile – apărând la
editura Ararat (Trei mateloţi în deşertul torid, de Grigor Babaian şi Arminus, de
Aghasi Aivazian), precum şi un volum de mărturii inedite despre William Saroyan,
văzut cu precădere dintr-o perspectivă mai puţin abordată - cea a armenităţii.
Cu timpul, domeniile şi genurile abordate s-au diversificat, politica editorială
câştigând totodată în coerenţă. Memorialistica a ajuns, încetul cu încetul, să
ocupe un loc central, lucru firesc pentru o comunitate care încearcă, fireşte, să-şi
construiască prezentul, dar care se străduieşte în acelaşi timp să-şi recupereze
trecutul. Remarcabile sunt, în acest sens, volumele Amintiri ale unei profesoare
şi directoare de la Şcoala Armeană din Bucureşti (1950-1955), de Eliza
Diradurian, Siberia dus-întors (autor Levon Harutiunian), care dezvăluie un
moment dramatic din istoria comunităţii – arestarea în 1944 şi 1945, a unui grup
important de intelectuali armeni din România şi trimiterea lor, pentru mulţi ani în unele cazuri, vai!, chiar pentru totdeauna - în Siberia, Hrandt (Avakian), de
Mihai Rădulescu. De o altă factură sunt memoriile ambasadorului american la
Constantinopol, în timpul Primului Război Mondial, Henry Morgenthau, care
cuprinde una dintre mărturiile cele mai importante asupra genocidului comis de
autorităţile turceşti împotriva armenilor, ca şi cele ale unui voluntar armean
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originar din România, Ardaşes Hazarian, din acelaşi război, despre personalitatea legendară a Generalului
Antranik (Alături de Generalul Antranik). Într-o altă categorie intră amintirile pianistei Lisette GeorgescuManissalian, ale solistului de operă Garbis Zobian, ale omului de radio Paul Grigoriu, dar şi cartea Aidei
Aznavour-Garvarents despre fratele său, Charles, şi despre familia lor. O valoare spirituală aparte o are biografia
Patriarhului tuturor armenilor Vasken I (1955-1993), personalitate religioasă de prim-rang, originară din România.
Tematica lucrărilor este şi ea variată: de la filozofie (volumul lui Aram Frenkian) la artă (o lucrare importantă
a armenologului Meliné Poladian-Ghenea, consacrată simbolului cruciform în arta armeană, şi una despre
arhitectura bisericească armeană, datorată lui Berdj Aşgian); de la literatura genocidului (Franz Werfel, Cele
patruzeci de zile de pe Musa Dagh, ed. a 3-a, 2000) la lirica medievală (Cântece ale trubadurilor armeni, ediţie
îngrijită de Anaïs Nersesian, 1997); de la folclor (un volum excepţional de basme armeneşti din Transilvania, îngrijit
de Ion Apostol Popescu) la bucătăria tradiţională.
Şi ajungem la acele cărţi care au o importanţă specială pentru editură şi pentru comunitate, fiind menite să
contribuie la cunoaşterea, la diferite niveluri, a limbii şi a literaturii armene. Este vorba, în primul rând, de ediţiile
bilingve de traduceri din autori clasici armeni (Hovhannes Tumanian, Raffi), dar şi de o deosebit de valoroasă
transpunere a versiunilor eminesciene în limba armeană, realizată în anii ’30 de cel mai important cărturar armean
din România, H.Dj. Siruni. La acestea se adaugă sau, mai precis, se vor adăuga, volumele în pregătire ale
dicţionarelor lingvistice român-armean şi armean-român (autor: Vartan Martaian), precum şi manualul de limbă
armeană, alcătuit de cea care a fost zece ani (după 1992) profesoară la Şcoala Armeană din Bucureşti, Ulnia
Blănaru-Maganian.
Oferta editurii este completată de lucrări ca: Arşavir Acterian - Despre mirare (1996), Leon Kalustian Facsimile (2000), Eminescu văzut de armeni (2000), Alexandru Alaci - Poteci întortocheate (2001), Creştinarea
Armeniei. O sărbătoare a lumii civilizate (2001), editată cu ocazia aniversării a 1700 de ani de la adoptarea
creştinismului ca religie de stat în Armenia, Varujan Vosganian - Ochiul cel alb al reginei: poezii (2001),
Madeleine Karacaşian - Cu şi despre armeni (2002), Mircea Tatos - Drum la capăt de drum: roman şi Chilie de
asfinţit: poezii (ambele în 2002).
Raţiunea de a exista a editurii, comunicarea, evocată la început, a impus un efort de difuzare şi de promovare a
publicaţiilor sale, ce nu se putea limita doar la prezenţa fizică pe piaţa cărţii (şi aceasta, desigur, necesară). Alături de
mijloacele şi acţiunile de promovare obişnuite, destinate publicului românesc, editura Ararat a participat anul acesta
la cea de-a doua ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Carte de la Erevan, prilej pentru noi de a reînnoda legăturile
cu mediile culturale din Armenia şi de a constata, o dată în plus, omogenitatea spaţiului spiritual armenesc.
Prezentarea noastră ajungând la „generic”, trebuie să menţionăm şi „distribuţia”, trecută şi prezentă, a editurii
Ararat: Sirun Terzian (managerul general al societăţii), Ştefan Agopian (directorul editurii în perioada 1997-2001),
Adriana Şulea, Mirela Pambuccian (tehnoredactare, în primii ani), Mairam Bostangian (culegere), Mihnea
Gafiţa, Mihai Hăţulescu (tehnoredactare) şi, cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă … Emanuel Actarian.
Mihai Stepan - Cazazian
Redactor şef al revistei Ararat
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Publicaţiile armenilor din România - Ararat şi Nor Ghiank

Revista Ararat este un periodic editat de Uniunea Armenilor din România şi a reapărut începând cu anul
1990, la iniţiativa inimosului publicist şi scriitor
Arşag Bogdan-Căuş, mai întâi lunar, iar apoi,
începând cu luna octombrie 1993, bilunar.
Publicaţia este finanţată prin bugetul de stat acordat
minorităţilor naţionale, respectiv Uniunii
Armenilor din România. Revista Ararat a apărut
pentru prima oară în anul 1924, fiind fondată de
cunoscutul gazetar Vartan Mestugian care a
condus gazeta până în anul 1942 când, în urma
decesului său, publicaţia şi-a încetat apariţia.
Actualmente, revista are formatul A3, 8 pagini, la o
singură culoare, şi este scrisă în limba română.
Colectivul redacţional este restrâns, fiind format
din trei redactori şi un fotoreporter.
Rolul publicaţiei, de atunci ca şi din prezent,
este de a informa cititorii despre cultura, civilizaţia
şi viaţa socială a armenilor atât din România, cât şi
din Armenia sau Diaspora armeană. În plus, actuala
revistă este o publicaţie ce şi-a propus să prezinte
realităţile armeneşti în rândul cititorilor români.
Mai mult, revista prezintă noile schimbări din Armenia, problemele armenilor din toată lumea, activitatea
comunităţii şi a Bisericii Armene, precum şi materiale cu caracter general legate de minorităţi, politica românească
sau integrarea europeană. În 1995, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la declanşarea genocidului săvârşit de Imperiul
Otoman împotriva armenilor, revista a publicat în serial, pe parcursul întregului an, sub genericul Dosar 1915
(coordonator: Bedros Horasangian), un serial cuprinzând articole şi mărturii care prezentau evenimentele de la
acea dată.
Numărul colaboratorilor este foarte mare, în paginile revistei semnând, începând cu 1990, cunoscuţi intelectuali
din România: de la Alexandrul Paleologu, Barbu Brezeanu, Nicolae Balotă, Arşavir Acterian, Andrei Pippidi,
H.R. Patapievici, Stelian Tănase, Mihai Şora, Radu Bogdan, Paul Grigoriu, regretatul Eugen Preda, fost
director general al Radiodifuziunii, până la reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române, începând cu Prea Fericitul
Teoctist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Numărul celor ce semnează aceste articole de interes general sau
comunitar nu face decît să ne onoreze, ridicând prestigiul publicaţiei.
Dintre membrii comunităţii, cei mai activi colaboratori sunt: scriitorul Bedros Horasangian, poeta Anais
Nersesian, ziarista Madeleine Karacaşian, Arhim. dr. Zareh Baronian.
Publicaţia reia articole din presa din Armenia şi din diaspora care sunt de interes pentru cititori, întreţinând o
strânsă colaborare cu autori armeni din diaspora (mai
ales armeni originari din România care s-au stabilit în
Armenia, SUA, Franţa etc).
În prezent, tirajul este de 2.000 de exemplare,
revista fiind difuzată în peste 30 de ţări, în comunităţile
armene unde există cititori de limba română. Prin
introducerea - începând cu luna septembrie 2003 - a
ziarului pe Internet, numărul cititorilor a crescut
simţitor. Revista este tipărită în tipografia proprie a
Uniunii Armenilor din România. Sub egida şi
coordonarea redacţiei, au fost editate două pliante
despre bisericile armeneşti din România, calendarul
Bisericii Armene (în fiecare an, începând cu 1993),
precum şi anuarul de cultură armeană - ANI, care a
ajuns la al treilea volum. Acest anuar conţine studii,
articole, analize şi cronologii privind civilizaţia
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armenilor şi este realizat în condiţii grafice deosebite. Cu sprijinul redacţiei şi al armenilor din Ungaria, a fost editat
primul număr al revistei Ararat Internaţional, în limba română, armeană, engleză şi maghiară.
Redacţia Ararat a iniţiat totodată o serie de întâlniri culturale, grupate sub genericul Atelierele Culturale
Ararat, la care au participat personalităţi ale vieţii româneşti precum: poeta Ana Blandiana, actorul Ion
Caramitru, în calitate de Ministru al Culturii la acea dată, Barbu Brezeanu, Alexandru Paleologu, actorul Dan
Puric, baritonul David Ohanesian, actorul Florian Pittiş, cantautorul Tudor Gheorghe şi alţii. Cu sprijinul
redacţiei, au fost realizate câteva documentare TV despre viaţa lui Manuc Bey, Grigore Trancu Iaşi, Jeni
Acterian, precum şi un film despre genocid, case şi monumente armeneşti din Bucureşti.
Prin aceste multiple activităţi, revista Ararat este o adevărată instituţie a Comunităţii armene, având menirea de
a păstra şi de a răspândi în lume cultura armeană.

Revista Nor Ghiank. Cea de-a doua publicaţie a armenilor din România este revista Nor Ghiank, care apare
lunar, în limba armeană (8 pagini), şi care are un supliment de 4 pagini, în limba română. Şi această publicaţie este
finanţată de la bugetul de stat, colectivul redacţional fiind format din 3 redactori. Publicaţia are o veche tradiţie, fiind
cea mai longevivă revistă (apare fără întrerupere, începând cu anul 1950), una dintre puţinele publicaţii în limba
armeană din Diaspora care nu şi-au întrerupt apariţia.
Iniţial, revista a apărut săptămînal (din 1983, apare lunar), fiind finanţată de stat ca un instrument de propagandă
al Statului comunist. Conţinutul era tributar informaţiilor din viaţa politică românească, dar se publicau şi articole
despre cultura şi activitatea armenilor din România.
După 1990, revista, condusă la acea dată de Sergiu Selian, cunoscut publicist, scriitor şi traducător din limba
armeană, şi-a redefinit conţinutul, publicând articole diverse despre Armenia, diaspora, Biserica Armeană şi viaţa
comunităţii armene din România. Să menţionăm că în zilele fierbinţi ale Revoluţie Române, Nor Ghiank a publicat
o ediţie specială care prezenta noile schimbări survenite, precum şi adeziunea armenilor din România la schimbările
ce aveau loc în viaţa politică românească.
Tirajul actual al revistei Nor Ghiank este de 1.000 de exemplare, mare parte dintre abonaţi fiind din Armenia şi
diaspora. Acesţia pot afla astfel informaţii despre viaţa comunităţii armene din România.

Livia Ioniţă

CULTURA ARMEANĂ ÎN COLECŢIILE
BIBLIOTECII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

ACONTZ, NUTZI (despre ea)

- bibliografie selectivă -

- Peleanu, Georgeta. Nutzi Acontz. /Monografie/. Bucureşti: Meridiane, 1970. 24 p.
- Cristescu, Nicolae I. Cântec din mare. Desenul copertei şi vignetele executate de Nutzi Acontz, Bucureşti: Ed. Liga Navală
Română, 1933.
- Cristescu, Nicolae I. Expoziţie retrospectivă comemorativă de pictură şi grafică Nutzi Acontz. Catalog. Iaşi, 1967. Expoziţia
a fost organizată la zece ani de la moartea artistei.
ACTERIAN, ARŞAVIR
- Cum am devenit creştin. Bucureşti: Harisma, 1994. 112 p.
- Despre mirare. Bucureşti: Ararat, 1996. 160 p.
- Jurnal în căutarea lui Dumnezeu. Iaşi: Institutul European pentru Cooperare Cultural Ştiinţifică, 1994. 236 p.
- Jurnalul unui pseudo-filozof. Bucureşti: Cartea Românească, 1992. 503 p.
- Portrete şi trei amintiri de puşcăriaş. Bucureşti: Ararat, 1996. 192 p.
- Privilegiaţi şi năpăstuiţi. Iaşi: Institutul European, 1992. 176 p.

ACTERIAN, HAIG
- Gordon Craig şi ideia în teatru. Bucureşti: Vremea, 1936. 32 p.
- Cealaltă parte a vieţii noastre: [Studii despre teatru ...]. Ed. îngrijită de Arşavir Acterian. Iaşi: Institutul European, 1994. 228 p.
- Dragoste şi viaţă în lumea teatrului. Bucureşti: Arta grafică, 1994. 192 p.
- Limitele artei. Bucureşti, 1939. 29 p.
- Molière: monografie. Bucureşti: Ararat, 1995. 223 p.
- Poeme. Bucureşti: Ararat, 1996. 80 p.
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- Pretexte pentru o dramaturgie românească. Cuv. înainte de Edward Gordon Craig. Bucureşti: Vremea, 1936. 133 p.
- Scrieri despre teatru. Bucureşti: Editura Muzeului Literaturii Române, 1998. 319 p.
- Shakespeare: [viaţa şi opera]. Bucureşti: Ararat, 1945. 288 p.
- Shakespeare. Bucureşti: Fundaţia pentru Literatură şi Artă Regele Carol II, 1938. 416 p.
ACTERIAN, JENI
- Jurnalul unei fiinţe greu de mulţumit: 1932-1949. Bucureşti: Humanitas, 1991. 543 p.

AGEMIAN, SILVIA
- Manuscrisele de artă armene din Evul Mediu aflate în colecţiile din România. Bucureşti, 1979.
- Manuscrise miniate armene în colecţii din România. Traducere din limba franceză de Cireaşa Grecescu. Bucureşti:
Meridiane, 1982. 88 p.
AGOPIAN, ŞTEFAN
- Manualul întâmplărilor: povestiri. Bucureşti: Cartea românească, 1984. 96 p.
- Sara: roman. Bucureşti: Eminescu, 1987. 204 p.
- Tache de Catifea: roman. Bucureşti: Cartea românească, 1981. 296 p.
- Tobit: roman. Bucureşti: Kriterion, 1989. 285 p.
- Ziua mâniei: roman. Bucureşti: Cartea românească, 1979. 183 p.

ALACI, VALERIU
- Analiza infinitezimală. Vol.I-II. Timişoara: Ed. Librăria Studenţească, 1948. 194 p. (I); 232 p. (II).
- O clasă de ecuaţii funcţionale. Bucureşti: Editura Academiei RPR, 1950. 477 p.
- O clasă de ecuaţiuni funcţionale cu soluţiuni simplu-discontinue. Timişoara: Tipografia Românească, 1934. 9 p. [Extras] cu
autograf.
- Sâmburii simetrici strâmbi şi aplicaţiile lor la ecuaţiile diferenţiale de ordin al 3-lea. Bucureşti: Imprimeria Statului, 1912.
16 p.
- Trigonometria patratică. Timişoara: Institutul de arte grafice “Tipografia Românească”, 1939. 272 p.
- L’approximation des fonctions d’une variable réelle par une classe des sommes trigonometriques. Bucarest: Imprimerie de
l’Etat, 1925. 73 p.
- Les équations analytiques de différentes configurations discontinues ou continues. Timişoara: Tipografia Românească,
1936. 23 p.
- L’Intégration des fonctions quadratiques. Timişoara: Tipografia Românească, 1939. 15 p.
- Nouveaux domaines de recherches en “Trigonométrie quadratique”. Timişoara: Tipografia Românească, 1941. 46 p.
- Une classe de sommes trigonométrique qui peuvent approximer une fonction d’une variable réelle. Timişoara: Imprimerie
Cartea Românească, 1925. 122 p.

AMAN, THEODOR
- [Album]. Bucureşti: Alcor, 1995. 48 p.
- Exposiţiunea de tablouri, aquarele, desemnuri, gravuri (eaux-fortes). În atelierul său ... Noembrie 1895. Catalog. Bucureşti,
1895. 16 p.
- Protest şi documente, a servi spre ştiinţă şi lămurire, înainte de a se vota creditul de 2 1/ 2 milione pentru restaurări. ...
Raportul D-lor Aman, Ştefănescu, Storck şi Săvulescu. Bucureşti: Tipografia Curţii Regale, G. Göbl fii, 1890. 40 p.
- Theodor Aman. Album. Prefaţă şi antologie de Călin Dan. Bucureşti: Meridiane, 1984. 26 p.
ARACHELIAN, VARTAN
- Aventurile “originalităţii”. Bucureşti: Editura tineretului, 1968. 152 p.
- Cum învăţăm să trăim. Bucureşti: Editura politică, 1977. 215 p.
- Duminică după infern. Evocare istorică. Bucureşti: Editura Eminescu, 1983. 397 p.
- Ediţie specială. Roman. Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1990. 380 p.
- Faţă în faţă cu Petre Roman. Bucureşti: Cartea Românească, 1996. 327 p.
- În faţa dumneavoastră: Revoluţia şi personajele sale. Bucureşti: Nemira, 1998. 280 p.
- Sub blestemul imperiului: dosar istoric. Bucureşti: Silex, 2000. 112 p.
- Toamna pătimirii noastre. Evocare istorică. Bucureşti: Editura Eminescu, 1980. 508 p.
- Vorbeşte-mi de dragoste. Bucureşti: Editura Eminescu, 1978. 288 p.
ASACHI, GHEORGHE
- Opere. Vol.1-2. Bucureşti: Minerva, 1973-1981. LIV + 794 p.; 992 p.
- Opere. Vol. 1-2. Chişinău: Hyperion, 1991. 552 p.; 568 p.
- Scrieri alese. Bucureşti: Editura tineretului, 1961. 248 p.
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- Alexandru cel Bun. Bucureşti: Cultura Românească, /s.a./.
- Bogdan voevod. Bucureşti: Ed. Librăriei Steinberg şi fiu, /s.a./. 53 p.
- Culegere de poesii a lui G. Asaki. Părţile I-III. Ediţia a treia adăogită. Iassii: Tipografia Institutului Albinei Române, 1863. 3
părţi în 1 vol. 243 p.; 53 p. Text paralel în limbile română şi italiană
- Culegere de poesii. Ediţia a doua adăogită. Iassii: Tipografia Institutului Albina, 1854. Text în limbile română, italiană,
germană şi franceză.
- Cunoştinţe elementare de aritmetică. Iaşi: /s.n./, 1836. 206 p.
- Cvestiea învăţăturei publice în Principatul Moldovei. Iaşii: Tipografia Institutului Albinei, 1858. 33 p. Tipărită în alfabet de
tranziţie.
- Descrierea istorică a tabloului ce înfăţoşază pe Alexandru cel Bun, domnul Moldovei, cînd au priimit corona şi hlamida de
la Ioan Paleologul, de aga G. Asachi, ...- Jassy: A. l’Institut de l’Abeille, 1839. 12 p.
- Dokia şi Traian. Dupre zicerile populare a Românilor, cu itinerarul muntelui Pionul. Eşii: Institutul Albinei, 1840. 16 p.
Tipărită în alfabet de tranziţie.
- Dragoş. /Povestire istorică/. Bucureşti: Cultura Românească, /193-/. 63 p.
- Elemente de matematică. Părţile I-II. Eşii: Tipografia Albinei, 1836-1837. 2 vol. Tipărită în alfabet de tranziţie.
- Fabule întâe oară în limba română versuite de G. Asaki. A 4 ediţie, adăogită cu viaţa lui Esopu. Iassii: Institutul Albinei,
1862. 144 p.
- Fabule versuite de G. Asaki ... Ediţia a treia adăogită. Iassii: Institutul Albinei, 1844. 140 p.
- Fabule I. Iaşi: Editura Librăriei Fraţii Şaraga, 1896. XIV, 64 p.
- Învăţătura hristiană, seau înseurt sfinţită istorie şi catihizis al bisericei dreptcredincioase de pe limba rosiană adus pe
românie pentru întrebuinţarea şcoalelor naţionale. Ed.a a doua. Iaşii: Tipografia Institutului Albinei, 1841. 96 p.
- Leucaida lui Alviro Corintio Dacieo. Traducere, note, ediţie revăzută şi completată, prefaţă şi studiu de George Sorescu.
Bucureşti: Minerva, 1991. 207 p.
- Jurnalul unui keletor maldaran în Rusiia. Kişineu, 1964.
- Lupeirus. Dramá serie cu cântice prelucrată de pe a lui Coţebue de Aga G. Asachi. Şi întîia oară în 26 Febr.1837
reprezentată pe Teatrul din Eşi de elevii Conservatorului Filarmonic-Dramatic. Eşii: In Tipografia Albinei, 1837. X + 74 p.
Tipărită în alfabet de tranziţie.
- Mozepa în Moldova: povestire istorică. Bucureşti: Cultura Românească, 19—. IV + 40 p.
- Mirtil şi Hloe. Pastorală. Cea întăiu piesă dramatică, reprezentată în limba romănă. Iaşii: Tip. Institutul Albinei, 1850. 32 p.
- Nuvele istorice. Bucureşti: Minerva, 1915. LIX, 328 p.
- Nuvele istorice a României. Tomul I. Ediţiea a III-a. Adăogită cu notiţe biografică şi cu portretul autorului. Iaşii: Institutul
Albinei Romăne, 1867. XI, 272 p. Tipărită în alfabet de tranziţie.
- Ode. Părţile 1-3. /s.l/.: /s.n./, 1817. Tipărită în alfabet de tranziţie.
- Petru Rareş. Bucureşti: Cultura Românească, 1924. 152 p.
- Petru Rareş. Drama originală din Istoria Moldovei. Partea I-ia şi a II-a. Iassii: Tipografia Institutului Albinei, 1863. 56, 85 p.
- Petru Rareş. Dramă istorică în patru părţi. Partea I.:Lacul. Iaşii, Institutul Albinei, 1853. 1 f. + 56 p. Tipărită în alfabet de
tranziţie.
- Petru Rareş. Text îngrijit şi prefaţat de Emil Manu. Bucureşti: Editura Militară, 1970. 167 p.
- Poezii a lui aga G. Asachi. Eşii: In Tipografia Albinei, 1836. 174 p.
- Poezii. Ediţie îngrijită de D. Murăraşu. Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1945. 47 p.
- Poesii. /Prefaţă de N. Iorga/. Vălenii-de-Munte: Tipografia Neamul Românesc, 1908. V, 260 p.
- Poetul. D-sale D. Vasile Alexandri dedicat de G. Asaky. Jassy: Institutul Albinei Române, 1861.
- Reclamaţia epitropiei învăţăturilor publice în Moldova asupra egumenilor mănăstirii Sf.Trii-Erarhi, înfăţoşată Divanului
Domnesc de referandariul G. Asachi. Iaşi, 1839. Tipărită în alfabet de tranziţie.
- Relaţie istorică asupra şcoalelor naţionale în Moldova, de la a lor răstatornicire, 1828-1838. Înfăţoşată în seansa
gheneralnicului ecsamen, în 3 Juli 1830, de Aga G. Asachi. Eşii: Tipografia Albinei, 1838. Text paralel în limbile română şi
franceză. Textul în limba română tipărit în alfabet chirilic. Supliment la “Albina Românească”, Nr. 54 din 10/22 iulie 1838.
- Rucsandra Doamna: /nuvelă istorică/. Bucureşti: Cultura Românească, /192-/. 48 p.
- Scrieri literare. Vol. I-II. Bucureşti: ESPLA, 1957. 2 vol. 287 p. + 375 p.
- Soidrighelo. /nuvelă istorică/. Bucureşti: Cultura Românească, 192- 28 p.
- Ţiganii. Idilu cu căntice. Iaşii: Tipografia Institutului Albinei, 1856. 27 f. + 38 p.
- Reprezentat în 24 Ionuiorie 1856 pe Teatrul Naţional în Iaşi. Valea-Albă. Bucureşti: Editura librăriei H.Steinberg, /s.a./. 72
p. Tipărită în alfabet de tranziţie
- Culegere de fabule. /Ţichindea/. Gh.Asachi, I.Ediad-Rădulescu, ... Bucureşti: Editura Librăriei Leon Alcalay, /19—/. 128 p.
- Règlement organique de la Principauté de Moldavie. /Traduit par George Asaky/. New Zork; Bruxelles: Imprimerie
Delevigne et Gallewoertl, /s.a./. 370 p.
- Notiţie biografică. Iaşii: Institutul Albinei, 1863. 13 p. (Supliment la articolul “Asaki” în Dictionarulu Contimpuranilor. Paris,
1858).
- Doquie et Trajan. Legende populaire des Romounis, suivie d’un itineraire au mont Pion. Eşii: Institutul Albinei, 1840. 16 p.
Titlu şi text în limba română, tipărit în alfabet de tranziţie.
- Skrier’ alese. Edicija a doua, revezute si komplektate. Kisineu, 1968. 496 p.
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- Istoriceskie novelly. Kisinev: Literatura artistică, 1988. 168 p.
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ASACHI, GHEORGHE (despre el)
- Enescu, N.C. Gheorghe Asachi, organizatorul şcolilor naţionale în Moldova. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică,
1962. 352 p.
- Kotzebue, August-Friedrich-Ferdinand. Pedagogul. Comedie-vodevil a lui A. de Kotzebue prelucrată pentru Teatrul
Naţional de aga G. Asachi. Şi întîia oară reprezentată în 12 Noemvrie 1837, de elevii Conservatorului. Eşii: Tip. Albinei,
1839. 77 p.
- Lovinescu, Eugen. Gheorghe Asachi. Viaţa şi opera lui. Bucureşti: Cartea Românească, 1921. 232 p.
- Berindei, Dan. O scrisoare a lui Gh. Asachi, din 1856. Bucureşti: Editura Fundaţiei culturale Mihail Kogălniceanu, 1946. 9 p.
- Blazian, Henri B. Gh. Asachi. /Monografie/. Bucureşti: ESPLA, 1956. 88 p.
- Iorga, Nicolae. Gheorghe Asachi ca tipograf şi editor. După “Catalogul” lui din 1847. Bucureşti, 1912. 15 p. + 6 f. pl. şi
portr.
- Iorga, Nicolae. Gheorghe Asachi ca tipograf şi editor. După Catalogul lui din 1847. Bucureşti: Librăriile Socec; C. Sfetea,
Librăria Naţională; Leipzig: Otto Harrassowitz; Viena: Gerold, 1912. 25 p. + 6 foi.
- Iosif Naniescu, mitropolit al Moldovei şi Sucevei. Cuvîntare disa de înalt prea sănţitul mitropolit al Moldovei şi Sucevei, în
biserica Sântei Mitropolii din Iasi în diua de 14 Octombre anul 1890, cu ocasiunea inaugurărei statuei venerabilului literat
şi patriot Gheorghe Asachi. Bucureşti: Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1890. 8 p.
- Lăzăreanu, Barbu. Asaki şi Heliade. Bucureşti: Cultura Românească, /193-/. 40 p.
- Lovinescu, Eugen. Gh. Asachi. Viaţa şi opera sa. Ediţie definitivă. Bucureşti: Editura Casei Şcoalelor, 1927. 239 p.
- Pohonţu, Eugen. Începuturile vieţii artistice moderne în Moldova. Gheorghe Asachi şi Gheorghe Panaiteanu. Bucureşti:
Meridiane, 1967. 120 p.
- Şorescu, George. Gheorghe Asachi. [Monografie].Bucureşti: Minerva, 1970. 252 p. + 8 f. portr.
- Ungureanu, Gheorghe. Gheorghe Asachi 1788-1869. [Documente (1823-1858) privitoare la activitatea de arhivist a lui G.
Asachi]. Bucureşti, 1969. 291 p. + 22 f.pl.
- Asachi, G. Description du tableau qui représente Alexandre le Bon prince de Moldavie ... Iassy: l’Institut de l’Abeille, 1839.
- Caracostea, Dumitru. Le préromantisme de G. Asachi. Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria
Naţională, 1940. 55 p.

ASLAN, ANA
- Gerovital H3. Bucureşti, 1970. 58 p. (în colab cu Vrăbiescu, Al. şi David, C.)
- Cardiologie. Vol.I-II. Bucureşti: Editura medicală, 1960-1961. 883 p. + 1163 p.
- A new method for the prophylaxis and treatment of ageing with procaine (gerovital H3) eutrophic and rejuvenatinc effects.
Bucureşti: Întreprinderea poligrafică nr.2, 1961. 20 p.
- Present theoretical foundation of procaine treatment in the prevention of old age. Bucureşti, 1969. 18 p.
- Procaine (Gerovital H3) treatment of old age. Bucharest, 1964.
- The treatment of rheumatoid arthrits with procaine (gerovital H3). Bucureşti, 1961. 14 p.
- The action of procaine and paraaminobenzoic acid on the oxygen consumation of barm. Bucureşti: Întreprinderea
poligrafică nr.2, 1961. 10 p. (în colaborare cu Câmpeanu, S.)
- Results of procaine treatment in dymetabolic arthropathies. Bucureşti: Întreprinderea poligrafică nr.2, 1961. 12 p. (în
colaborare cu David, C.)
- The treatment of ictus with procaine H3. Paper presented at the II-nd International Congress of Geriatrics, Nancy-Vittel,
june 1959. Bucureşti: Întreprinderea poligrafică nr.2, 1960. 15 p. (în colaborare cu David, C.)
- Experiences recentes sur l’action rajeunissante de la procaine (H3), avec les résultats experimentaux, cliniques et
statistiques. Bucureşti, 1962. 23 p.
- Une nouvelle méthode pour la prophylaxie et le traitement du vieillissenment par la procaine (gérovital H3) – action
eutrophique et rajeunissante. Bucureşti: Întreprinderea poligrafică nr.2, 1961. 24 p.
- L’action de la procaine et de l’acide paraaminobenzoique sur la consommation d’oxygène de la levure de biere. Bucureşti:
Intreprinderea poligrafică nr.2, 1961. 10 p. (în colaborare cu S. Câmpeanu)
- Résultats du traitement à la procaine dans les arthropathies dysmetabolique. Bucureşti: Întreprinderea poligrafică nr.2, 1961.
12 p. (în colaborare cu David, C.)
- L’action de la novocaine injectée dans la veine sur le rhytme respiratoire chez l’home normal. Bucureşti, 1946. 635 p. (în
colaborare cu Rosenzweig, S.)
- Recherches experimentales sur l’action eutropique de la procaine. Bucureşti: Întreprinderea poligrafică nr.2, 1961. 23 p. (în
colaborare cu Al. Vrabiescu şi H. Zimmel)
- Eine neue Methode zur Prophylaxe und Behandlung des Alterns mt Procain-Gerovital (Gerovital H3) – eutrophsche und
verjüngende Wirkung. Bucureşti: Întreprinderea polgrafică nr.2, 1961. 24 p.
- Die Wirkung von Procain und P-Amino-Benzoesäure auf den Sauerstoff-Verbrauch der Bierhefe. Bucureşti: Întreprinderea
poligrafică nr.2, 1961. 10 p. (în colaborare cu Câmpeanu, S.)
- Experimentelle Forschungen über die eutrophische Wirkung des Procains. Bucureşti: I. P. 2, 1960. 23 p. (în colaborare cu
Al. Vrabiescu şi H. Zimmel)
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- Investigaciones recientes sobre la accion rejuvenecedora de la procaina (H3), resultados experimentales, clinicos y
estadisticos. Bucharest, 1962. 23 p.
- Nuevo metodo para la profilaxis y el tratamiento del envejecimiento con procaina – efecto eutrofico y rejuvenecedor.
Bucureşti: I. P. 2, 1961. 22 p.
ASLAN, EDGAR TH.
- Ielele. Balet în 4 tablouri. Libret … Bucureşti: Tipografia „Gutenberg”, Joseph Gobl, 1892. 31 p.
- Foc de paie. Pe patul morţei. Pasiune. Ce ştia Bebe. Un cabotin. Domnişoara Cameleon. /Nuvele/. Bucureşti: Tipografia
Toma Basilescu, 1896. 136 p.
- Fiica lui Radu cel Frumos. Împrejurări şi chipuri din trecut. Bucureşti, 1905. 314 p.
- Legouvé, Ernest. Medea. Tragedie în 3 acte. Tradusă în versuri de Th. Aslan. Bucureşti: Stabilimentul de arte grafice Albert
Baer, 1907. 96 p.
ASLAN, GARABET
- Cultul oamenilor mari. Bucureşti: Editura Librăriei Alcalay, 1914. 94 p.
- Cum ajunge cineva om (după autobiografia lui Franklin). Bucureşti: Tip. Profesională D. Ionescu. /s.a./ 52 p.
- Cum să trăim. Bucureşti: Librăria Nouă, 191-. 128 p.
- Despre educaţie. „Conferinţă publică”, ţinută în ziua de 18 martie 1899, în „Palatul Ateneului”, 1899. 24 p.
- Din problemele vieţii. Bucureşti: Editura Librăriei Leon Alcalay, 1910. 128 p.
- Educaţia prin sine însuşi: curs. Bucureşti: Stabiliment de Arte Grafice „Universala”, 1907. 5 vol.
- Educaţie prin sine însuşi. Ed. a IV-a. Bucureşti: Editura Librăriei Universala „Alcalay”, 1931. 304 p.
- Lecţiuni de pedagogie. Craiova: Librărie, Tipografie, Editura David J. Benvenisti, /189-/. 348 p.
- Morala greacă. Bucureşti: Tipografia profesională Dim. C. Ionescu, 1910.
- Pedagogia. Ediţiunea a 5-a revăzută şi adăugită. Bucureşti: Editura Librăriei Alcalay, 1916. 260 p.
- Pentru ideal. Bucureşti: Editura Librăriei H. Steinberg şi fiu, /s.a./. 111 p.
- Pentru mata. Bucureşti: Leon Alcalay, 1913. 98 p.
- Pentru vieaţă. Bucureşti: Editura „Librăriei Universale” Leon Alcalay, 1913. 96 p.
- La morale selon Guyan et ses rapports avec les conceptions actuelles de la morale scientifique. Paris: Félix Alcan, 1906. 137 p.

ASLAN, THEODOR C.
- Despre theoria culpelor în dreptul roman şi român cu aplicaţiune asupra contractelor şi quasi-contractelor. Thesa pentru
licenţă. Bucureşti: Typographia Curţii, 1881. 102 p.
- Finanţele României dela Regulamentul Organic până astăzi, 1831-1905. Bucureşti: Institutul de Arte Grafice Carol Gobl,
Ioan St. Rasidescu, 1905. 351 p.
- Studii de drept parlamentar. Bucureşti: Editura Librăriei Socec, 1905. 123 p.
- Studiu asupra monopolurilor în România. Bucureşti: Inst. de Arte grafice Carol Gobl, 1906. 243 p.
- Tratat de finanţe cuprinzând şi legislaţiunea fiscală după război. Bucureşti: Tipografiile române-unite, 1925. 551 p.

CĂRŢI ARMENEŞTI NOU-INTRATE ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Ministerul Afacerilor Externe a donat Bibliotecii Naţionale a României, în luna iunie 2003, un număr de aproximativ 1.000
de titluri - cărţi ale autorilor români din afara graniţelor ţării, care urmează să constituie, începând cu luna decembrie 2003,
nucleul unei Săli a Românilor de Pretutindeni, deschisă la Biblioteca Naţională a României – sediul central, din str. Ion Ghica,
nr. 4, Bucureşti. Donaţia include şi un număr de cărţi de şi despre armeni. Iată câteva dintre acestea:

Hakop Arakelian. Nuvele româneşti exemplare. Erevan: Editura Armeană de Stat, 1961
Manuk Manukian. Gusani Armeniei. Moscova: Sovietskii Compozitor, 1977
Manuk Manukian. Simon Hovhannisian. Erevan: Nairi, 2000
Manuk Manukian. Givani: Culegere de cântece populare armeneşti. Erevan: Ed. Institutului Genocidului, 1998
Manuk Manukian. Colinde populare. Erevan: Ecimiadzin, 1995
Manuk Manukian. Music of Armenia, The Garland Encyclopedia of World Music. 6 Vol. Ed. Routledge, 2002
Ghevorg Tiraţian. Cultura Armeniei antice. Erevan: Editura Academiei de Ştiinţe a Armeniei, 1988
Suren Kolangian. Colonia armeană din Suceava. Erevan: Haiastan, 2000
Suren Kolangian. Biografia Catolicosului Vazghen. Los Angeles: 1996
Varujan Semizian. Basme armeneşti din Transilvania: traducerea lucrării lui Ion Apostol Popescu. Erevan: Ecimiadzin, 1999

(L.C.)
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Limbaje documentare utilizate în R.P. Chineză

n urma unei vizite în R.P.
Chineză, am publicat un
material amplu privind Biblioteca
Naţională din Beijing (în Informarea
documentară în teorie şi în practică.
Studii şi comunicări. Institutul Naţional
de Informare şi Documentare, XXIII, nr.
1, 200, p. 66-78, publicaţie care şi-a
încetat apariţia după mai bine de trei
decenii de viaţă, aşa cum s-a întâmplat şi
cu alte publicaţii de informare
documentară ale I.N.I.D). Articolul de
faţă este o continuare a acestui material.
Republica Populară Chineză are
1.295 milioane de locuitori. Faţă de anul
2000, în anul 2001 PIB a crescut cu
7,3%, investiţiile în mijloace fixe – cu
12,1%, vânzările cu amănuntul pentru
bunuri de consum – cu 10,1%,
investiţiile de capital străin – cu 14,9%.
Rata şomajului în oraşe a fost de 3,6%.
Indicele de performanţă economică
pentru întreprinderile industriale a fost
mai mare cu 3,4%. Excedentul balanţei
comerciale s-a cifrat la 24,1 miliarde
USD. Recent, s-a trecut la învăţământul
obligatoriu de nouă ani. Există un plan
coerent de atragere a profesioniştilor de
înaltă calificare din străinătate.
În aceste condiţii economice, se
acordă o deosebită atenţie dezvoltării
culturii, inclusiv a bibliotecilor şi a
centrelor de informare şi documentare.
În China funcţionează 2.769 de
biblioteci, cu un total de cca. 330
milioane de unităţi bibliografice.
Biblioteca Naţională din Beijing,
deschisă pentru public în 1912, are o
suprafaţă de 142.000 metri pătraţi şi
deţine 22 milioane de unităţi
bibliografice, dintre care cca. 9
milioane de cărţi şi 10 milioane de
publicaţii seriale. În prezent, se află în
derulare informatizarea completă a
activităţii Biblitotecii Naţionale. De
asemenea, există 3.816 de arhive care
au în fond 45 milioane de documente
puse la dispoziţia publicului.
În R.P. Chineză se folosesc în
principal următoarele clasificări ale
cunoştinţelor: Clasificarea Zecimală
Universală, Clasificarea Zecimală
Dewey, Clasificarea Colon, Clasificarea
Internaţională
pentru
Brevete.
Clasificarea Chineză pentru Biblioteci

este utilizată în majoritatea
bibliotecilor din ţară. O
răpândire destul de largă o
are valorificarea tezaurelor,
o parte din ele fiind
convertite
în
forma
electronică.
Clasificarea
Zecimală Dewey - tradusă
în 35 de limbi şi folosită în
135 de ţări - a fost
introdusă în China în 1910
de către misionarii creştini.
În 1910 au apărut primele
articole consacrate acestei
clasificări, care după 1911 a
început să se extindă. În
timp, în China au fost întocmite 20 de
clasificări zecimale pe modelul Dewey:
Clasificarea Zecimală Bibliografică
(Shen Zhu-cong, 1918), Clasificarea
Universală (Du Dingyou, 1922),
Clasificarea Chineză a Cărţilor (Liu
Guojun, 1929), Clasificarea Zecimală
Chineză (Pi Gaopin, 1934) etc.
Clasificarea Chineză pentru
Biblioteci (prima ediţie în 1975, ediţia a
treia – în 1990), practicată şi de
Biblioteca Naţională, are 30.625 de
indici şi următoarele clase: A –
marxism-leninism; N – ştiinţele naturii (generalităţi); B – filosofie; O –
matematică, fizică, chimie; C- ştiinţe
sociale; P – oceanologie, geologie,
astronomie; D- ştiinţe politice; Q –
biologie; E – ştiinţe militare; R – medicină;F – ştiinţe economice; S – agricultură;G – cultură; T- inginerie;H –
ştiinţa literaturii, lingvistică; U –
transport; I – beletristică; V – aviaţie,
cosmonautică; J – arte; X – mediu; K
– istorie; Z – biblioteconomie. Fiecare
literă se clasifică zecimal. Se folosesc
indici compuşi şi indici complecşi.
Trebuie subliniat faptul că, în
decursul ultimelor decenii, în China au
fost întocmite 90 de tezaure
informaţionale în scopul indexării
documentelor.
Dintre
acestea,
menţionăm: Vocabularul Chinez
pentru Clasificare (1994) – cu 180.000
de cuvinte cheie; Tezaurul pentru
Energia Atomică (1978) – 19.787
descriptori; Tezaurul de Mecanică
(1979) – 11.200 descriptori; Tezaurul

Biblioteca Naţională a Chinei

pentru Căi Ferate (1980) – 12.000
descriptori; Tezaurul pentru Industria
Chimică (1983) – 19.677 descriptori;
Tezaurul pentru Tehnologia Apărării
(1985) – 34.516 descriptori; Tezaurul
Forestier (1985) – 12.274 descriptori;
Tezaurul pentru Construcţii Urbane
şi Rurale (1987) – 10.267 descriptori;
Tezaurul pentru Industria Fierului şi
a Oţelului (1987) – 12.656 descriptori;
Tezaurul pentru Industria Electronică (1988) – 14.815 descriptori;
Tezaurul General Chinez (1980) –
108.568 descriptori etc. Ultimul tezaur
are, de exemplu, liste suplimentare
aduse la zi, index bilingv englez şi
chinez, index ierarhic, index pe familii.
O serie de instituţii studiază şi
utilizează
Clasificarea
Colon
(Ranganathan). Studiile privind
această clasificare au început în 1957.
Prof. Liu Guojun (1899-1980) de la
Universitatea din Beijing a fost primul
care a publicat articole privind
conceptele, structura şi dezvoltarea
Clasificării Colon. Tot în aceeaşi
perioadă, a fost iniţiată traducerea în
chineză a lucrărilor doctorului S.R.
Ranganathan. În 1960, Departamentul
de Ştiinţa Informării şi Biblioteca
Universităţii din Beijing au demarat
programe de iniţiere a bibliotecarilor în
Clasificarea Colon.
În câteva centre din China se află,
în faza experimentală, clasificarea
automatizată. Indexarea automatizată în
limba chineză este mult mai dificilă
decât în limbile engleză, franceză,
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germană sau rusă. Din 1990, profesorul Chen Guangzuo de la Universitatea Wuhan a introdus sistemul electronic al textelor
integrale. Astfel, până în anul 1994, au apărut publicaţii electronice ca: Dicţionarul de poeme şi spoturi scenice chineze
(1.300.000 cuvinte) şi Dicţionarul economiei de piaţă (2.600.000 cuvinte).
În 24 decembrie 1992, a luat fiinţă Societatea Chineză a Indexatorilor (C.S.I.). Prima sesiune a C.S.I. a avut loc în
decembrie 1992 şi a reunit 200 de specialişti. La această sesiune, profesorul Qi-yu Zhang a prezentat un referat privind situaţia
şi tendinţele în domeniul indexării informaţionale. Societatea are ca membri 450 persoane fizice şi 30 de instituţii. Adresa
Societăţii este: Chinese Society of Indexers, University Library, Huadong Normal University, Shanghai 200.062, P.R. of China.

Şapte decenii de la editarea clasificării Ranganathan

Se împlinesc 70 de ani de la publicarea Clasificării Ranganathan, numită şi “Colon Classification” sau “Clasificarea cu
două puncte” (Colon Classification, 1st ed. Madras, Madras Library Association, 3 parts in 1 volume, 1933). Autorul ei este
Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972), pionier al biblioteconomiei în India, considerat primul profesor indian în
domeniul informării documentare, personalitate care a dominat, timp de 50 de ani, scena organizării cunoştinţelor.
L-am cunoscut pe Ranganathan în 1959, la Varşovia, la un congres al FID, unde a fost raportor general al Comitetului de
Clasificare, funcţie pe care a ocupat-o în perioada 1951-1961. Era de înălţime medie, cu o figură de ascet, în portul tradiţional
indian şi cu un baston negru simplu. Mi-a mărturisit că de zeci de ani lucrează zilnic de dimineaţa devreme până la ora 18, când
se retrage pentru ritualuri religioase. Mănâncă frugal, o singură dată pe zi şi doarme direct pe un covoraş întins pe podea. Ca
interlocutor, era fascinant. Devenise de atunci o legendă.
Ranganathan a studiat matematica şi a predat această disciplină la Universitatea Madras. În anii 1924-1925, a studiat
biblioteconomia la University College din Londra. Începând cu aceşti ani, a elaborat, a dezvoltat şi a experimentat Colon
Classification (CC). Astfel, în anii 1926-1932 a clasificat 60.000 de cărţi de la biblioteca Universităţii Madras. A activat în
conducerea asociaţiilor de bibliotecari indieni şi a fost cadru didactic la catedra de ştiinţa informării şi biblioteconomie la
universităţile din Madras (1931-1944), Banaras (1945-1947) şi Delhi (1947-1955). În aceasta din urmă a introdus pentru prima
dată în Imperiul Britanic titulaturile de masterat şi doctorat în biblioteconomie. La Universitatea Hindu din Banaras,
Ranganathan a clasificat personal în sistemul CC 100.000 de cărţi. În anul 1948, Ranganathan a vizitat S.U.A. şi Marea Britanie
şi a trezit interesul specialiştilor pentru noua clasificare. În 1950 a fost numit consultant al UNESCO. A publicat numeroase cărţi
şi lucrări ştiinţifice. CC este tradusă în limbi străine, inclusiv în Rusia (1970) şi în R.P. Chineză (1985).
Clasificării Ranganathan i s-au consacrat zeci şi sute de monografii, un număr mare de studii şi doctorate, s-au organizat
manifestări ştiinţifice pe linia FID şi ISKO, dar şi la nivel naţional etc.
Pe scurt, în ce constă această clasificare? Noutatea sistemului constă în faptul că este opus tabelelor de clasificare
enumerative, care fac o clasificare rigidă. Preocupat de caracterul complex al subiectelor şi de necesitatea definirii raporturilor
dintre ele, Ranganathan a pornit de la C.Z.U. şi a ajuns la un sistem elastic, pe temeiul principiului combinării. Indicii care
prezintă conţinutul unui document se formează din noţiuni luate din aceste tabele şi legate cu ajutorul a două puncte. Tabela
principalelor diviziuni cuprinde 25 de clase a căror succesiune este luată din interpretările filosofice aflate în vechile cărţi
indiene. Există tabele alcătuite pe baza acelei caracteristici sau pe baza acelui aspect sub care obiectul poate fi cercetat în cadrul
unui domeniu sau subdomeniu numit faţetă. Diviziunea unitară din tabela standard se numeşte focar, iar procesul de determinare
a diviziunii conţinutului unui document de clasificat se numeşte focalizare. Clasificarea faţetată înseamnă epuizarea succesivă
completă a fiecărei caracteristici şi reprezentarea, în indice, a fiecărei faţete succesive. Fundamentarea diviziunilor utilizate la
clasificarea celor mai variate obiecte şi fenomene se sprijină pe proprietăţile şi calităţile acestora şi sunt reduse la cinci categorii
principale: Individualitate, Materie, Energie (operaţie, proces, acţiune), Spaţiu, Timp.
În 1992, centenarul naşterii bibliologului indian de talie mondială a fost celebrat în multe ţări din lume.

Denisa Eustatius

Problema multiculturalismului în bibliotecile daneze

Bibliotecile au menirea de a servi pe absolut orice cititor care le trece pragul. Iar când au de-a face cu o comunitate de
utilizatori caracterizată prin diversitate culturală, atunci ele trebuie să aibă în vedere crearea de colecţii specifice pentru fiecare
etnie sau grup minoritar în parte.
Bibliotecile publice daneze, deşi independente sub aspect organizatoric, sunt unite sub tutela municipalităţii. Şi cum
aproape fiecare municipalitate a “adoptat”, spre integrare socială, un număr mai mic sau mai mare de refugiaţi, veniţi în special
din lumea arabă, bibliotecile au început să-şi construiască (sau completeze, după caz) colecţii cu documente în alte limbi decât
daneza şi engleza - pakistaneză, turcă, arabă, persană, albaneză, sârbo-croată, urdu etc. - şi cu publicaţii referitoare la culturile
respective. Deşi noul guvern al Danemarcei încearcă să restricţioneze accesul imigranţilor în ţară, se continuă totuşi politicile de
integrare începute după 1985. Tendinţa mult discutată este de a-i converti pe refugiaţi în cetăţeni danezi care să adopte în
totalitate cultura şi modul de viaţă danez. În Danemarca trăiesc azi peste 200.000 de străini, cifră la care trebuie să se adauge şi
numărul de refugiaţi ce au obţinut deja cetăţenia daneză.
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Întrucât în Danemarca biblioteca reprezintă, la ora actuală,
instituţia de cultură cel mai des frecventată de grupurile etnice
minoritare (statisticile arată chiar că utilizatorii provenind din
aceste grupuri folosesc biblioteca mai mult decât restul populaţiei),
ea capătă şi un rol important în procesul de integrare a refugiaţilor,
prin organizarea de servicii care să încurajeze dezvoltarea
competenţelor lingvistice şi educaţionale.
Încă din anul 1984, a fost creată Biblioteca Centrală Daneză
pentru Literatură pentru Imigranţi (The Danish Central
Library for Immigrant Literature). Ea funcţionează ca centru al
serviciilor create special pentru cititorii ce nu au limba daneză ca
limbă maternă. DCLIL e parte constitutivă a Danish
Statsbiblioteket şi joacă rolul de bibliotecă universitară şi de stat.
Colecţiile sale numără peste 140.000 unităţi bibliografice, dintre
care 10.000 sunt documente audio-vizuale, în aproape 100 de limbi
diferite. Cele mai mari colecţii sunt cele în limba turcă (21.500 unităţi) şi arabă (22.000). De asemenea, bibliotecarii au alcătuit
cataloage cu descrieri în limba documentelor din colecţie. De exemplu, publicaţiile în limba arabă au fost grupate şi descrise
într-un catalog creat în limba arabă. Biblioteca, pe lângă literatura pentru refugiaţi, conţine şi publicaţii pentru minorităţi; astfel,
se regăsesc în colecţiile sale şi documente în limbile norvegiană, suedeză, germană şi franceză.
Istoria imigranţilor diferă de cea a minorităţilor. În timp ce refugiaţii au venit aici după cel de-al doilea război mondial, ca
forţă nouă de muncă, grupurile etnice – în majoritate grupuri de germani concentrate, în special, în regiunea Soenderjilland – s-au
format după 1920, an de când datează actuala frontieră dintre Danemarca şi Germania. În ceea ce-i priveşte pe aceştia din urmă,
ei sunt în număr de 20.000 şi trebuie precizat faptul că după stabilirea graniţei de sud a Danemarcei, în teritoriul german au
rămas 50.000 de cetăţeni danezi. Pentru grupurile etnice germane, autorităţile daneze au organizat servicii speciale de
bibliotecă: biblioteci mobile, biblioteci şcolare pentru şcolile germane din Danemarca şi chiar o bibliotecă de-sine-stătătoare, cu
patru filiale în alte oraşe din ţară. Principalul departament are o colecţie ce numără peste 340.000 de u.b., dintre care
aproximativ 100.000 sunt publicaţii tipărite, restul, în marea lor majoritate, sunt înregistrări audio (gramofon, CD, casete şi
“talking books”).
În ceea ce priveşte serviciile, cel mai des utilizat de grupurile speciale (etnii, imigranţi) este Internetul, care se distinge net
ca principal factor de atragere a cititorilor în bibliotecă. Studiile relative la acest subiect au ajuns la concluzia că utilizatorii în
vârstă folosesc biblioteca drept loc de întâlnire şi centru unde au posibilitatea de a citi ziarele sau alte periodice din ţara lor de
origine. Această tendinţă de a se întâlni aici a fost mult discutată ca problemă cu efecte negative, întrucât, în acest fel, ei se
formează ca grup separat, fără a-şi manifesta dorinţa de a cunoaşte cetăţeni danezi şi de a citi ziarele daneze - urmarea ar fi un
proces de integrare eşuat.
Copii şi tinerii – adesea numiţi “a doua generaţie de imigranţi” – folosesc, în general, documentele în limba daneză. Născuţi
în Danemarca, ei nu mai trebuie sa treacă prin procesul iniţial de integrare – conceput pentru părinţii lor. Copiii merg la şcoală
laolaltă cu elevii danezi. Prin urmare, integrarea lor socială se face în mod natural. Una dintre problemele care apar, totuşi, în
cazul lor şi pe care bibliotecile îşi propun să le rezolve este dificultatea cu care copiii de imigranţi învaţă limba daneză. Părinţii
vorbesc acasă limba maternă, astfel încât, când copiii ajung la vârsta la care trebuie să meargă la şcoală, se constată că nu pot
comunica în limba daneză. Tot din cauza necunoaşterii limbii, părinţii se află în imposibilitatea de a-i ajuta la teme. Mulţi părinţi
s-au arătat îngrijoraţi pentru viitorul copiilor lor în Danemarca; ei cred că aceştia se află într-un “vid cultural” – nu pot nici să
devină integral danezi, nici să abandoneze cultura de origine.
S-a observat că, în timpul adolescenţei, ei se arată interesaţi de fondul lor cultural şi încep să caute materiale pe aceste
subiecte. E perioada în care devin cititori fideli ai bibliotecii, frecventând-o zilnic, întreţinând relaţii strânse cu angajaţii şi
folosind intens Internetul pentru a căuta informaţiile necesare.
În schimb, adulţii şi refugiaţii în vârstă utilizează Internetul disponibil în biblioteci pentru e-mail şi chat, doar din dorinţa
de a comunica cu rudele rămase în ţara de origine sau care sunt refugiate în alte părţi ale lumii. Totuşi, cărţile – materialele cel
mai puţin solicitate de către imigranţi – sunt împrumutate cu preponderenţă de adulţi. În orice caz, studiile au arătat că
utilizatorii aparţinând minorităţilor etnice folosesc mai mult decât restul cetăţenilor calculatoarele din biblioteci. În numeroasele
chestionare care le-au fost date spre completare, de-a lungul timpului, utilizatorii-imigranţi s-au arătat mulţumiţi de serviciile
oferite de bibliotecile publice daneze; singurele sugestii au fost legate de prezenţa unei cantităţi mai mari de literatură în limba
maternă şi de posibilitatea angajării, în cadrul bibliotecii, a unei persoane cu fond cultural non-danez, care ar uşura dialogul şi
comunicarea dintre refugiat şi bibliotecar.
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Recenzii
Dan Erceanu

Însemnări pe Kantul uşii

Uşa interzisă este ultima carte (apărută spre finele anului 2002) sub semnătura
lui Gabriel Liiceanu, filosof român. A fost aleasă cartea anului şi, dacă socotim că
pentru această distincţie a candidat, printre altele, şi Omul recent al lui H. R.
Patapievici, putem spune că a fost un an bun.
Reuşitele românilor, cele care întrerup fluxul continuu al mediocrităţii, par a fi
salturile unui mamifer tipic unei alte emisfere. Păşim în istorie cu pas de cangur (cel de
gâscă aflându-se în altă traistă), din care motiv omul român de excepţie pare că se iveşte
contra a tot şi a toate neprielniciile. Şi, după ce rodeşte, se retrage mioritic în
nemărginire, lăsând în marsupiul naţional o undă de parfum prea fin pentru a nu fi
copleşit rapid de urmaşi grăbiţi să-şi marcheze teritoriul. Biet teritoriu pe care
vremelnici pretendenţi la farmecul discret al mioriţei l-au marcat, pare-se, ireversibil.
Un motiv serios pentru a folosi hârtia. Se scrie, deci. Terapeutic, higienic şi contra
uitării. „Când ultimul om care ne-a cunoscut ne uită sau dispare şi el, devenim strămoşi,
adică un număr statistic”. Rămâne doar cartea care s-au scris. Cartea care se ţine minte.
Cartea care ne dă speranţe că nu suntem pierduţi sau singuri. Atunci când cotidianul ne
ţine cu ispita-i departe de noi înşine, activăm - îmbrânciţi de o carte – „arma secretă”,
speranţa-virtute creştină care ne îngăduie să credem că vom ieşi din lunga iarnă a
nemulţumirilor noastre. Câtă vreme Păltinişul zonei Mântuleasa sau cel din
Rombachwag-ul revăzut cu noii învăţăcei emite pe frecvenţa străzii Paris sectorul 1, e
sigur că o prietenie născută la altitudinea Păltinişului, în vremi de exil interior, trăit
uneori cu graţie (vezi tangoul de la Tescani), ne ajută să ne lăsăm duşi de iluzia că
primăvara vine şi la noi, chiar dacă mai târziu, precum americanii aşteptaţi de tata.
Generaţiile se schimbă, vin oameni noi care nu mai aşteaptă în zadar. E suficientă dovada că în grădinile liicene dospesc
tinere talente – nici o aluzie la casa Griboedov – pe care filosoful le coconeşte, ocrotindu-le de seceta sufletului şi de dăunători
culturali. Este modelul paideic ce se moşteneşte şi se transmite cu păltinişească grijă. Se transmite fie şi strecurat pe sub uşa
interzisă, ca o fâşie de luciditate care aduce din depozitul general al memoriei oameni diverşi, prieteni, propriul fiu, vorbe şi
ziceri, stări ale eului, toată spuma zilelor trăite şi umbra lor pe Sein und Zeit.
Carte - făptuită după şocul întâlnirii cu propriul popor, în căutarea unui sistem filosofic unic şi decisiv, plus angoasa,
neliniştea şi chinul căutării, cu fidelitate, în grai neaoş, a preciziilor filosoficeşti, dintr-o limbă unde verbul cade la urmă ca o
ghilotină. Şi, după apeluri repetate către lichele, după neputinţa de a cădea la pace cu sine, din preplinul lehamitei, ies la iveală
şi sunt apoi aruncate la fiare, prin miracolul scrisului, gânduri îndelung dospite.
S-a întrupat astfel un jurnal nejurnalier, un săptălunar de zi şi de noapte căruia i se poate aplica formula pe care autorul o
foloseşte pentru alţii: “ o carte este bună când citind-o te mută în lumea care o deschide”. Pariul este câştigat – cititorul se crede
egalul scriitorului, lumea acestuia este însuşită firesc. Ia te uită, va zice acesta (cititorul), gândesc exact ca filosoful! Ergo sum.
E şi asta o iluzie pe care, graţie autorului, o adăugăm sistemului nostru de iluzii. Sinucigaşi ai lecturii, ne aruncăm în vârtejul
singurului pericol major care ne pândeşte – “acela de a fi în toate minţile”, cititori-kamikadze orbiţi de vanitatea de a fi supuşii
gândirii cu metodă filosoficească, tropotind ca şoricelul pe lângă elefant, pe podul ce duce spre florile malului celuilalt. Autorul
scapă de fiecare dată, iar noi îl urmăm cu sufletul la gură. “Reintrarea în filosofie”, echivalentă cu “revenirea poftei de
mâncare”, închide cercul unei mişcări ciclice unde a fi în toate minţile (molto pericoloso) alternează cu materia călduţă din
leagănul sistemului de iluzii recuperate.
Tărâmul iluziilor pe care glisăm de-a lungul existenţei noastre este tangent lucidităţii. Când inocent deschidem o astfel de
carte, ne trezim sub o lupă uriaşă prin care motivele unei depresii ce mocneşte în noi în surdină se ordonează de la sine. Suntem
conectaţi la mintea filosofului, nutrind secreta satisfacţie că nu va dura mult şi vom putea reveni la turma noastră. Cineva
gândeşte pentru noi. În carte apar personaje notorii ale elitei intelectuale – Noica, Ierunca, Monica Lovinescu, Pleşu, Bernea etc.
Henri Wald (mai puţin cunoscut de generaţia tânără) este citat cu o vorbă de duh pe care i-o adresează lui Cioculescu care se
plângea de mijloc: “Pe dumneavoastră vă doare mijlocul, domnule profesor, pe mine mă doare scopul”. Acelaşi H. W. îşi
aminteşte: “Carol al II-lea venea la Academie şi vorbea liber 20 de minute despre filosofia lui Blaga”.
Împotriva pretenţiei unora care emit păreri din auzite despre idei nedigerate: “orice domeniu în care nu am investit cazna
necesară pentru înţelegerea lui mă depăşeşte şi este de preferat ca în privinţa lui să nu am opinii” (pg. 67) – un sfat de bun simţ
aruncat românilor, în general, dar mai ales “specialiştilor” cu diplome achiziţionate.
“Ce bucurie să cobori în tine şi să înţelegi şi să spui ceea ce vezi şi ceea ce înţelegi, să fii propriul tău analist necruţător şi
bun, în acelaşi timp, pedepsitor şi izbăvitor deopotrivă“. Nosce te ipsum.
Analiza vieţii personale, ca şi reflecţiile de ordin filosofic, uneori răfuiala cu droaia de idées réçues prin care judecăm
lumea, indiferent de rangul nostru intelectual, alternează în acest jurnal, turnate într-o limbă ce i-a făcut pe unii comentatori să
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recunoască în filosof un mare scriitor. “Fagurele de miere” îşi dovedeşte echivalenţe cu cele ale surorilor sale europene. Şi
acribia muncii la traducerea lui Heidegger este efortul de a demonstra că limba maternă poate fi înalt-filosofică, precum
nemţeasca sau greaca veche ca vinul bun.
Reacţia la afirmaţia lui A. Glucksmann – “Hitler, Stalin, Mao c’est moi” e memorabilă, ca şi urmarea din 14 septembrie (pg.
116):”specia umană trebuie regândită“. Citim la pagina 123: “Nu e deajuns să ţi se dea o înzestrare, o vocaţie, o abilitate
spirituală ieşită din comun, în şi mai mare măsură e nevoie de calităţile secundare care sunt necesare pentru exploatarea
acestei înzestrări, calităţi faţă de care spiritul unui om poate deveni o paragină, spectacolul dezolant al unei potenţialităţi care
nu prinde niciodată corp de pe urma căreia suferă în primul rând cel instalat în mijlocul acestei păcăleli ontologice”.
Moralistul ideal al lui Cioran - mélange d’envol lyrique et de cynisme - prinde chipul lucidităţii în cartea acestui autor mai
mult decât filozof, mai mult decât autor de ficţiune mai mult decât traducător al geniului german Heidegger. Despărţirea de
Heidegger a se consuma după despărţirea de Noica, după despărţirea de Goethe...
O definiţie: filosofia …. “Cel mai exotic ţinut al lumii … acel altceva absolut pe care îl aduce cu sine şi care îI dă celui
căruia i se revelează mai întâi stupoarea că ceilalţi pot trăi ignorând existenţa acestui peisaj, iar apoi trufia apartenenţei la
cercul minuscul al celor care au ajuns să contemple în felul acesta esenţa lumii”. Şi, pentru a nu lungi citatul, se recomandă
completarea definiţiei prin dezghiocarea ei din “27 septembrie”, pagina 136:”Supremul exerciţiu de exorcizare”, “soluţia pe
care am găsit-o pentru a putea să trăiesc”, “igiena la scara unei vieţi” – sunt formule de justificare a jurnalului, de argumentare
a demersului asumat; este poate nevoia de a îngenunchia sub patrafirul judecăţii colective şi divine deopotrivă.
“Până unde se poate împinge sinceritatea în scris?”, se întreabă filosoful. Până acolo unde atinge intimitatea absolută,
aceea care nu comunică, aceea care îl priveşte doar pe autor. Vezi, à propos, părerea lui Kant despre salivaţia-transpiraţie sau
despre păcatul suprem pe care nu îl numeşte.
În 3 noiembrie, vorbeşte despre “pudoarea filosofilor”, obseră că Liebe nu este pomenit “nici măcar o singură dată în
celebrissimul tratat”. Potrivit unui fost foarte tânăr scriitor român, iubirea “este minunată, fantastică, miraculoasă, sublimă etc
– dar atât”. Sunt extrem de mişcătoare paginile despre Friedgard Thoma şi Emil Cioran, acesta din urmă, victimă a unei seducţii
menite să hrănească o vanitate, poartă spre nemurire a sus-numitei “capre metafizice”.
Amendarea unor moravuri alternează cu descrierea unor scene de un lirism profund – un rege plângând când şeful
comunităţii din Arad îi mulţumeşte pentru câţi evrei a salvat în timpul lui Antonescu sau când îşi evocă mama la fostul domiciliu
de recluziune, în casa de pe Kiseleff. “Are (regele), cred, cel mai frumos plâns din plânsurile pe care le-am văzut”. Lirismul –
vezi idealul lui Cioran – radiază de fiecare dată când îI pomeneşte pe cei apropiaţi, chiar atunci când aceştia – vezi Pleşu numit
Andrei – nu vibrează la unison, nu vrea să se joace “de-a Sein und Zeit”, consecvent cu sine ca atunci când nu “servea” nici de
la Noica “preparate filosofice” gătite special pentru el. Atunci Gabriel este mai trist, mai disperat. Şi ce dacă? Tot el îşi
răspunde: “Plecăm de la premisa că toţi am vrea să ştim ce e cu noi … că vrem să ne cunoaştem culisele ” şi dezvoltă, glosând,
un monolog despre esenţial, despre credinţă, adică Timp şi Sein.
Nu există idee care să pătrundă în lume neajutată de un coup d’envoi afectiv, nu există sentiment care să se poată impune
fără prestigiul unei hermeneutici discursive.
“Fiecare cuplu se naşte printr-o suită de gesturi fondatoare … amprente pe care fiecare cuplu le lasă în urma sa, pentru ca
după desenul lor inconfundabil el să poată fi recunoscut în eternitate”. Superbă formulă. “Pentru că iubirea este escaladare
către Unu şi ideal, obiectul dorinţei trebuie să fie la rândul lui unic şi irepetabil”. Şi păcătoşi fiind, recunoaştem odată cu
filosoful: “Câtă vreme există un plan ascensional şi o axă a verticalităţii garantate de prezenţa spiritului, femininul nu poate fi
redus la un element comun şi nu poate deveni obiectul repetiţiei”. Citiţi ”luni 4 martie”. Nu e vorba de doliul cutremurului.
Iată o afirmaţie neaşteptată: “neonestitatea intelectuală nu e de aceea (termen concluziv la demonstraţie) neapărat o
fraudă, cât mai ales o formă de imaturitate”. “Matur devine cel care se poate orienta, tocmai pentru că are câteva repere ferme
(chiar dacă printre ele se numără şi scepticismul)”.
Şi spre sfârşitul acestor rânduri nu la înălţimea subiectului, subsemnatul nu îşi poate reprima micuţa satisfacţie că a iubit
precum filosoful – vanitas vanitatis, printre altele, Don Giovanni-ul lui Losey, văzut la Paris, în anul apariţiei, sau Maestrul şi
Margareta (reeditat mai târziu şi de editura Humanitas), în anii aceia când Bulgakov făcea vogă la Bucureşti şi când toţi eram
contra Unuia, nu ca azi, fiecare contra tutulor.

Alături de Emil Cioran

Cu fostul preşedinte al Franţei, F. Mitterand
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Ars Perspectivae

O apariţie cu totul specială în peisajul editorial nu numai românesc, suntem
convinşi, este amplul studiu Ars perspectivae, semnat de Zamfir Dumitrescu, artist
plastic, om de cultură şi dascăl al multor generaţii de artişti ai Universităţii de Arte
Bucureşti.
Cum observa şi profesorul Gheorghe Achiţei în prefaţă, studiile consacrate
domeniului perspectivei sunt extrem de rare. Probabil că arhitectul contemporan, care
are la dispoziţie computerul, nu mai are nevoie de ştiinţa perspectivei, memoria
electronică punându-i acestuia în “poziţie” orice obiect în 3 dimensiuni. Ţinând cont
de revoluţia care a încheiat mileniul, de evoluţia artelor vizuale în secolul XX şi de
toate descoperirile care accelerează mersul omenirii spre “victoria finală”, pentru
artiştii plastici ştiinţa perspectivei devine, ca şi anatomia, obiect de studiu - hélas! uneori facultativ.
Pentru cercetătorii, teoreticienii şi criticii de artă, Perspectiva poate fi un
“aparat” de studiu al fenomenului artistic – se întâmplă în mod frecvent ca un
„expert” să nu desluşească unele secrete de compoziţie care pot clarifica adesea
problemele de paternitate ale operelor, mai ales ale celor din vechime.
Studiul de faţă nu este conceput ca un curs, ca un manual didactic. O parcurgere
sumară a sumarului relevă o clară intenţie de a introduce acest subtil joc cu mărgelele
de sticlă, de a sparge fildeşul turnului Castalian şi de a împărtăşi bucuria sau dragostea pentru geometrie a Don Juan-ului
devorator de plăceri estetice. O enormă nevoie de a împărtăşi secrete, tâlcuri – exerciţii superioare –, rafinamente ale unei lumi
ce dispare în asurzeala generată de ritmul unui progres ce nu mai poate fi stăpânit. Omul universal dispare, înlocuit fiind de
omuleţi specializaţi în domenii din ce în ce mai înguste, a căror profunzime tinde spre fără sfârşit.
Poate nu este lipsit de semnificaţie că această carte apare la 500 de ani de la naşterea celui al cărui spirit a atins dimensiuni
sacre - Leonardo, fiul notarului din Vinci, căruia nimic din ce era cunoaştere la vremea sa nu i-a fost străin. În capitolul al IV-lea
Comensuratio Prospectivo dedicat evoluţiei mijloacelor de reprezentare/perspectivă, din cele mai vechi timpuri până la
Leonardo da Vinci, numele acestuia este pomenit ca un hotar. Până la El şi după El. De altfel, acest Comensuratio - termen
introdus în Renaştere – este capitolul cel mai amplu, având aproape 400 de pagini. Capitolul al III-lea, Comensuratio
Proportioni armoniche este dedicat structurilor ritmice, secţiunii de aur sau canoanelor proporţionale ale lui Palladio. Palladio
cel nu îndeajuns “gustat” în şcolile de arhitectură contemporane.
Capitolul al II-lea - Comensuratio Compozitione - tratează despre structurile organizării compoziţionale, despre “plin şi
gol”, despre tensiunile geometrico-plastice, despre sensul gravitaţional şi sensul centripet-centrifug etc.
Capitolul I - Ars Perspectivae – este dedicat definiţiilor, artei şi ştiinţei perspectivei (despre perspectivă = codificare şi
decodificare a realităţii).
Asumându-şi tipărirea acestei cărţi, Editura Nemira dă dovadă de curaj şi de aventură. Cu toate acestea, nu ne putem
reprima părerea de rău că reproducerile nu sunt de o calitate mai bună. Unele imagini sunt cu siguranţă luate de pe internet sau
din alte tipărituri. Concepţia grafică a volumului este în general mulţumitoare, dar suportă unele corecturi.
Apariţia volumului constituie, în sine, un eveniment major al culturii române, fapt marcat la lansarea sa de o expoziţie
splendidă, cu compoziţii ilustrative care ar fi meritat un catalog aparte. Prezenţa preşedintelui ţării şi a primului ministru la
lansarea – vernisaj este un semn în plus al
valorii acestei lucrări, care va face, cu
siguranţă, istorie.
Biblioteca Naţională a României
are sarcina, după cum bine ştim, de a
trimite marilor biblioteci ale lumii cărţile
reprezentative pentru creaţia artistică sau
ştiinţifică a României. Ars Perspectivae
este una dintre ele. Am sugera - pentru ca
ecoul acestei lucrări să fie la nivelul
valorii ei – şi o versiune în engleză.
Autorul ca şi editura ne vor îngădui
puţinătatea acestor rânduri, deşi cartea
merită, cu certitudine, un mai amplu şi
mai amănunţit comentariu. Am fi
bucuroşi
să
consemnăm,
într-o
bibliografie, viitoarele analize şi cronici
ale tratatului ce nu ne îndoim că în timp
vor apărea.
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