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ABSTRACTS RÉSUMÉS
The Days of the National Library of Romania,
the7th edition, December 8th-10th 2004

In December 8-10th, 2004, the 7th edition of The Days of the
National Library of Romania took place in Bucharest under
the title The Year of Stephen the Great and the Holy. The
event agenda included: the launching of the Romanian
Review of the Book’s History, the symposium The Year of
Stephen the Great and the Holy, the Librarian of the Year
awards etc.
The Romanian Review of the Book’s History, brought to
life by the combined efforts of the National Library of
Romania, the University Central Library in Bucharest and the
Romanian Academy Library, encourages the promotion of the
Romanian and universal written culture and addresses to
every person interested in the phenomenon of the creation and
understanding of the books and also by its ’neighbourhoods’
(manuscripts, photos, engravings etc.).
In the framework of the symposium The Year of Stephen
the Great and the Holy scientific papers were presented by:
the historian Sergiu Iosipescu – Stephen the Great, another
Interpretation; the priest dr. Gavrilå Vasile – The
Pilgrimage organised at Putna in the Year of Stephen the
Great and the Holy; the professors Radu Cerchez and
Bogdan Popa – Stephen the Great in the ’Reading’ of the
History Teachers; Constantin Bostan – Stephen the Great
and the Holy: Narrations and Popular Songs gathered
together by Simion T. Kirileanu; the actor Costel
Constantin – About the Stephen the Great in the latest
Theatre Production of ’the Sunset’ (Apus de soare) by
Barbu Øtefånescu Delavrancea at the National Theatre in
Bucharest; Ioan Låcustå – The Year of Stephen the Great
in the History Magazine; Tabita Chiriõå – Stephen the
Great in the Romanian Consciousness – a Study of the
Romanian Press of the 19th and 20th Century – the NLR
Collections.
The event was attended by professionals, delegates from
the Ministry of Culture and Cults, the Ministry of
Education and Research, the Bibliology and Information
Science Faculty, the University Central Library and the
Romanian Academy Library. As an illustration of the
Days of the NLR, were inaugurated the following
exhibitions: Word and Editors in the Romanian Space –
old Books in the Collections of the RAL, UCB and NLR,
Foreign old Books in the Collections of the NLR (17th-
19th Century), and The Age of Stephen the Great in the
NLR Collections.

Bibliographical Research and intelligent Mediation
in the informational Objects Society.
Conversation with the professor dr. Ion Stoica

In the recent years, once the information’s place in the society
was rediscovered and it came out that the processing,
administration, stocking and dissemination of information
requires considerable funds, the bibliographical research
became an imperative. The intelligent informational
mediation should be dynamic and connected with the
objectives and requires a correct evaluation of the forces that
are involved. In the Romanian info-documentary domain,
although before and after the Second World War, important
personalities were interested in the organization of the
reference information at national level, wither there wasn’t a

Les Journées de la Bibliothèque Nationale de
Roumanie – VII-ème édition, 8-10 décembre 2004

Entre le 8 et le 10 décembre 2004 ont eu lieu les Journées de la
Bibliothèque Nationale de Roumanie –VII-ème édition, ayant
comme sujet l’Année Étienne le Grand et Saint. Quelques
extraits de l’agenda de cet événement: le lancement de la
Revue Roumaine de l’Histoire du Livre, le symposium
l’Année Étienne le Grand, le décernement du Prix Le
Bibliothécaire de l’année.
La Revue Roumaine de l’Histoire du Livre a été éditée par
la Bibliothèque Nationale de Roumanie en collaboration avec
la Bibliothèque Centrale Universitaire de Bucarest et la
Bibliothèque de l’Académie Roumaine. Elle propose la
promotion de la culture écrite, roumaine et universelle, en
Roumanie et à l’étranger et s’adresse à tous ceux qui sont
intéressés du phénomène de la production et de la réception du
livre et, aussi, de ses ”voisinages” (les manuscrits, les photos,
les gravures etc. ).
Au symposium consacré à l’Année Étienne le Grand et Saint
ont présenté des exposés: l’historien Sergiu Iosipescu. -
Étienne le Grand: une autre perception; le père dr. Gavrilå
Vasile. - Le Pélérinage à la Monastère de Putna à l’occasion
de l’Année Étienne le Grand; les professeurs Radu Cerchez et
Bogdan Popa.- Étienne le Grand dans la ”lecture” des
professeurs d’histoire; Constantin Bostan: - Étienne le Grand:
contes et chants populaires recueillis par Simion T.
Kirileanu; l’acteur Costel Constantin. – Sur le rôle de Étienne
le Grand dans la plus récente mise en scène de la drame
”Apus de Soare” de Barbu Øtefånescu Delavrancea au
Théâtre National de Bucarest; Ioan Låcustå. – L’Année
Étienne le Grand dans les pages de la revue Magazine
Historique; Tabita Chiriõå. - Étienne le Grand dans la
conscience des Roumains – une analyse de la réception dans
la presse roumaine du XIX-ème et XX-ème siècles, les
collections de la BNR.
Des personnalités culturelles, des représentants du Ministère
de la Culture et des Cultes, du Ministère de l’Éducation et de
la Recherche, de la Faculté de Bibliothéconomie et de Science
de l’information, de la Bibliothèque Centrale Universitaire et
de la Bibliothèque de l’Académie Roumaine y ont été
présents. Pour mieux illustrer la thématique du symposium ont
été organisées les expositions: Textes anciens et typographes
dans l’ancien espace roumain - des livres anciens dans les
collections de la BAR, BCU et de la BNR; Des livres anciens
étrangers dans les collections de la BNR (XVI-ème - XIX-ème
siècles) et L’Époque de Øtefan cel Mare dans les collections
de la BNR.

”La recherche bibliographique et la médiation
intelligente dans la société des objets informationels”.
Dialogue avec le professeur Ion Stoica

Les dernières années, en même temps que la réconsidération
de la place de l’information dans la société et la constatation
que l’interprétation, l’organisation, le stockage et la
dissémination de l’information suposent des coûts importants,
la recherche bibliographique est devenue impérative. La
médiation informationnelle intelligente doit être dynamique et
étroitement liée à des buts précis et demande l’évaluation
correcte des forces impliquées. Dans l’espace info-
documentaire roumain, le développement du domaine a été
défavorisé par l’absence d’une stratégie de la recherche et
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research strategy, nor a professional vision which may
encourage the domain’s development. The expectation level
of the info-documentary professions in Romania should take
into consideration the outrunning of the cultural heritage and
the innovating efforts, starting by the comparison with other
spheres of knowledge. The info-documentary structures
should extract the most useful research subjects from the
national strategies and the public debates, and should offer
assistance to all field research, in order to save time for the
development of the society etc.

The Anniversary of a Monumental Book:
Don Quijote de la Mancha, 1605-2005

In 2005, there are 400 years from the issue of the first volume
and 390 years from the issue of the second volume of the El
Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha (1605, 1615).
This grouping includes: the article Ilustratorii lui don Quijote
(Don Quixote’s Illustrators) dedicated to some of the greatest
illustrators of the famous book – J. J. Grandville, Tony
Johannot, Karl Girardet, Gustave Doré, Daniel Vierge,
Gustave Fraipont, Pille Charles Henri, Gus Bofa; the Rare
Book Collections of the National Library of Romania offer the
imagistic and reference support to this presentation; the article
Inaugurarea Bibliotecii Luis Rosales a Institutului
Cervantes din Bucureøti (The Inauguration of the Luis
Rosales Library of the Cervantes Institute in Bucharest) on
June 7th 2005: with this occasion Mr. Ion Dan Erceanu, the
head manager of the National Library of Romania, presented
the bibliophilic editions of “Don Quixote ...” from the Special
Collections Department of the library (El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha… En Madrid, par Juan de la
Cuesta, 1608, 1615; Histoire de l’admirable Don Quichotte
de la Manche… Nouvelle édition, revue, corrigée et
augmentée. À Paris, chez Pierre Prault, 1733; – Histoire de
l’admirable Don Quichotte de la Manche… Traduite de
l’espagnol par Florian; ouvrage posthume. Paris, de
l’imprimerie de P. Didot [1799?]; L’ingenieux chevalier Don
Quichotte de la Manche. Trad. Nouvelle. Illustrations par
Grandville, Karl Girardet et Fraipont. Tours Maisons Alfred
Manue et fils. [s.a.]; – L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de
la Manche. Trad. Louis Viardot, précédée par d’une préface
de Miguel de Unamuno. Dessins de Gus Bofa. Paris, Simon
Kra, 1926-1927 etc.) .

Planet ’Jules Verne’ – 1828-1905

Under this title, the National Library of Romania Revue
proposes a grouping that includes: a presentation of the Jules
Verne – rare editions exhibition organised in March 15th -
25th 2005 by the Romanian Academy Library and the
National Library of Romania under the patronage of the
French Embassy and the French Institute in Bucharest; Jules
Verne in Romania (a selective bibliography of the latest
publications); two reviews by Dana Panighianõ: Jules Verne.
Parisul în secolul XX: roman inedit (Paris in the 20th
century: an unedited novel), Bucureøti, 1995 and Jules Verne.
Maître Zacharius et autres récits, Paris, 2000 and last but not
least, two articles by Traian Finõescu: Traducând din Jules
Verne. Pseudo-jurnal (Translating from Jules Verne. Pseudo-
diary) and Jules Verne øi critica literarå româneascå (Jules
Verne and the Romanian critique).

aussi par l’absence d’une vision professionnelle, quoique
avant et après la seconde guerre mondiale, des personnalités
importantes eussent des tentatives pour organiser
l’information documentaire au niveau national. Le niveau
expéctant des professions info-documentaires en Roumanie
d’aujourd’hui doit envisager le dépassement de l’héritage
culturel et les efforts de renouvellement, à partir de la
comparaison avec les autres champs de la connaissance. Les
structures info-documentaires devraient extraire des stratégies
nationales et du débat publique les plus utiles thèmes de
recherche, offrir des références à la recherche de tous les
domaines pour diminuer le temps social pour le
développement de la société.

L’Anniversaire d’un livre-monument:
Don Quijote de la Mancha, 1605-2005

Il y a 400 années, en 1605, paraissait le premier volume de El
ingenioso Hidalgo don Quichote de la Mancha (le deuxième
volume paraissait dix ans plus tard, en 1615). Les titres du
groupage: - Les illustrateurs de Don Quichotte, article dédié
à quelques uns des plus importants illustrateurs de Don
Quijote…: J.J. Grandville, Tony Johannot, Karl Girardet,
Gustave Doré, Daniel Vierge, Gustave Fraipont, Pille Charles
Henri, Gus Bofa (les collections des livres rares de la
Bibliothèque Nationale de Roumanie en offrent le support
visuel et documentaire); - L’inauguration de la Bibliothèque
Luis Rosales de l’Institut Cervantes de Bucarest, le 7 juin
2005. A cette occasion, Ion Dan Erceanu, le directeur de la
Bibliothèque Nationale de Roumanie, a parlé des éditions
bibliophiles Don Quijote dans les collections spéciales de la
bibliothèque (El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha…En Madrid, par Juan de la Cuesta, 1608, 1615;
Histoire de l’admirable Don Quichotte de la
Manche….Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. À
Paris, chez Pierre Prault, 1733; - Histoire de l’admirable Don
Quichotte de la Manche….Traduite de l’espagnol par
Florian; ouvrage posthume. Paris, de l’imprimerie de P. Didot
[1799?]; L’ingénieux chevalier Don Quichotte de la
Manche. Trad. Nouvelle. Illustrations par Grandville, Karl
Girardet et Fraipont. Tour MaisonsAlfred Manue et fils. [s.a.];
L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Trad.
Louis Viardot, précédée par une préface de Miguel de
Unamuno. Dessins de Gus Bofa. Paris, Simon Kra, 1926-1927
etc.).

La planète Jules Verne – 1828-1905

Sous ce titre, la Revue de la Bibliothèque Nationale de
Roumanie offre un groupage qui contient: la présentation de
l’exposition Jules Verne – des éditions rares, organisée entre
15 et 25 mars 2005 par la Bibliothèque de l’Académie
Roumaine et la Bibliothèque Nationale de Roumanie, sous le
patronage de l’Ambassade de France et de l’Institut Français
de Bucarest; - Jules Verne en Roumanie – une bibliographie
séléctive des nouvelles issues éditoriales; - des critiques à
Jules Verne. Paris en XX-ème siècle: roman inédit. Bucarest,
1995 et Jules Verne. Maître Zacharius et autres récits. Paris,
2000, signées par Dana Panaghieanõ, ainsi que deux articles
signés par Traian Finõescu (En traduisant de Jules Verne.
Pseudo-journal et Jules Verne et la critique littéraire
roumaine).
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When he started to translate the Jules Verne’s works, Traian
Finõescu has already had a significant experience in the field
of the children’s literature: tales by Hans Christian Andersen,
folk stories, short stories by Marcel Aimé and Edouard
Labulaye etc. At the beginning Jules Verne represented for
him just another episode in this area, but finally J. Verne’s
works proved to be much more - an ingenious mixture of
novelistic formulas: the technical genius novel, the
autobiographic novel, the ethnographic and customs novel,
the trip novel – a polyphonic structure specific to all the
Extraordinary Journeys.
The Romanian exegesis consacrated to Jules Verne is not very
rich. The first research belongs to Dinu Moroianu: Romanul
lui Jules Verne (The Jules Verne’s Novel), 1947. In 1979, Ion
Hobana published the first monographic approach to the
creation and the personality of the great French writer:
Douåzeci de mii de pagini în cåutarea lui Jules Verne
(20.000 pages in searching of Jules Verne). Among other
Romanian writers who have dedicated articles to this subject
are G. Cålinescu, Mihai Ralea, Nicolae Balotå and Mircea
Eliade. In the absence of a Romanian tradition, Dinu
Moroianu as much as Ion Hobana relate their studies in Jules
Verne to the Western critique and literary history; Lucian Boia
does the same thing in Jules Verne. Paradoxurile unui mit
(Jules Verne. Amyth’s paradoxes, 2005) where he uses a more
extended and up-to-date basis of interpretations and sources.

”The Reading gives life to projects, makes you
believe in something; I tried all the time to read
more than a book or a newspaper. The library
teaches you that sort of things ...”. A Dialogue
with the writer Ioan Låcustå, editor of the
History Magazine

Ioan Låcustå, born in 1948, editor of the History
Magazine (since 1972), published many fiction volumes,
studies and researches dedicated to the modern and
contemporary history of Romania: 41 de luni care au
schimbat România: 23 August 1944 – 30 Decembrie 1947
(41 months that changed Romania: August 23rd 1944 –
December 30th 1947), 1999; 1948-1952 Republica
Popularå øi România (1948-1952: The People’s Republic
and Romania), 2005 etc. He has made one’s debut in the
collective volume Desant 83. Antologie (Assault 83. An
Anthology), 1983. His first published book was a volume
of short stories entitled Cu ochi blânzi (With mild eyes),
1985 for which he has received the Writers’ Union debut
award.
During his high-school years, Ioan Låcustå set up his own
didactic library and learnt the methodology of the
bibliographical research, by frequenting the libraries, the
bookshops and the secondhand bookshops from the towns
where he was a student – Galaõi and Rådåuõi. The memory of
the first library and the first librarian, and of the reading
groups for students and pupils persists in the writer’s mind
even today after fifty years. While he was a student, he was a
devoted reader at the State Central Library (today, National
Library of Romania). The writers are readers by excellence.
The research for the heading În Bucureøti acum 50 de ani (In
Bucharest 50 years ago) from the History Magazine offered
to Ioan Låcustå subjects for the prose volumes.

Au moment où Traian Finõescu a commencé à traduire les
écrits de Jules Verne, il avait déjà un remarcable palmarès
dans le domaine de la littérature pour les enfants (contes de
Hans Christian Andersen, contes de fée populaires, contes de
Marcel Aimé, Edouard Laboulaye etc.). Au début, Jules Verne
n’était pour lui qu’un autre épisode de la littérature pour les
enfants. Mais peu à peu, il s’est rendu compte que l’oeuvre de
Jules Verne était un ingénieux mélange de formules
romanesques (roman du génie technique, roman
autobiographique, roman ethnographique et des moeurs,
roman de la croisière), une structure poliphonique propre à
tous les Voyages extraordinaires.
L’exégèse roumaine concernant Jules Verne n’est pas très
riche. Le premier étude appartient à Dinu Moroianu (Le
roman de Jules Verne, 1947). En 1979, Ion Hobana a publié
une première ouvrage monographique de l’oeuvre et de la
personnalité du grand écrivain français (Vingt milles pages à
la recherche de Jules Verne). Parmi les écrivains qui ont écrit
sur ce sujet on compte: George Cålinescu, Mihai Ralea,
Nicolae Balotå, Mircea Eliade. En défaut d’une tradition
roumaine, Dinu Moroianu autant que Ion Hobana rapportèrent
leurs études sur Jules Verne à la critique et l’histoire littéraire
de l’Occident; de même Lucian Boia dans son Jules Verne.
Les paradoxes d’un mythe (2005) qui utilise une base
d’interprétations et des sources fortement élargies et
actualisées.

”La lecture donne vie aux projets, elle nous fait
croire en quelque chose ; j’ai toujours essayé de
lire plus qu’un livre ou un journal. La bibliothèque
nous enseigne comment faire ça…”. Un dialogue
avec l’écrivain Ioan Låcustå, rédacteur de la revue
Magazine Historique.

Ioan Låcustå, né en 1948, est rédacteur à la revue Magazine
historique de 1972. Il a publié plusieurs volumes en prose et
des études et des recherches documentaires sur l’histoire
moderne et contemporaine de la Roumanie: 41 de luni care au
schimbat România: 23 August 1944 – 30 Decembrie 1947
(Les 41 mois qui ont changé la Roumanie (23 août 1944 – 30
décembre 1947), 1999; 1948-1952 Republica Popularå øi
România (1948-1952 La République Populaire et la
Roumanie), 2005. Il a fait son début dans le volume collectif
Desant 83. Antologie (Descente 83. Anthologie), publié en
1983. Son premier livre est un volume de prose courte intitulé
Cu ochi blânzi (Avec des yeux tendres) (1985) pour lequel il a
reçu le Prix pour le début de l’Union des Écrivains.
Pendant le lycée il a organisé sa propre bibliothèque
didactique et a appris la méthodologie de la recherche
bibliographique en fréquentant les bibliothéques publiques,
les librairies et les magasins des bouquinistes de Galaõi et
Rådåuõi (villes où il a étudié). Après 50 ans, les souvenirs de la
première bibliothèque et de la première bibliothécaire, des
cercles littéraires pour les élèves et les adultes lui restent dans
la mémoire, avec un halo de crédible-incrédible. Pendant ses
études universitaires, il a été un lecteur fidèle de la
Bibliothèque Centrale d’État (la Bibliothèque Nationale). Les
écrivains sont surtout des lecteurs. Le travail de
documentation pour la rubrique Bucarest, il y a 50 ans de la
revue Magazine Historique lui a fourni des sujets pour ses
volumes en prose.
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AVANT GARDA
Dan Erceanu

Motto: Avem mai mult nimic decât ne trebuie øi când
te gândeøti cå l-am luat din celålalt capåt.

Cules de profesorul Zarafu de la un båtrân din Creaca-Sålaj

Fie acest motto ca scos din Unu, Apunache, 75 HP sau Urmuz, fie chiar fårå vreo legåturå cu avangarda
”cultå”, el induce, seducåtor øi subiectiv, bånuiala cå suntem sortiõi, tråitorii acestui õinut mioritic etern øi
fascinant, så urzim da-da-uri tristane øi nu-nu-uri ionesciene. Scârba de soartå øi de absurdul existenõei emanå
avangardå cât se poate de democratic, permanent øi în proporõie de maså, nu doar la etajul literaturii.

Dacå e så ne gândim numai la soarta Bibliotecii Naõionale a României în ultimii 15 ani, la avatarul
colecõiilor ei øi al noii clådiri, ca øi la dråceasca reducere a personalului pe motiv de bugetari excedentari
Europei, ajungem în mod firesc la ”faliõii noøtri”. Tragedia constå în faptul cå ”faliõii” pot fi nu numai persoane
fizice, ci, în cazul de faõå, juridice, adicå instituõii. Aista-i absurdul, anonimule bace!

Øi, cum oamenii noøtri politici respirå culturå de câte ori îøi elibereazå nasul din dulcele culcuø al raõiunii pure,
degrabå øi concomitent urechile li se astupå când se pune problema cå aceastå culturå trebuie plåtitå.

Dar så revenim la avangarda care funcõioneazå în regim non-stop. Iatå ce am gåsit pe niøte foi uitate de un
cititor într-una dintre sålile noastre de lecturå. Pe lângå alte øtersåturi øi scheme cu cifre øi cuvinte abandonate, un
rând se putea citi clar: ”Pavanå pentru o avangardå târzie”. Cum øtiam cå bucata respectivå se numeøte ”Pavanå
pentru o infantå defunctå”, am fost foarte intrigat. Mai jos înså, apårea titlul corect trecut într-o schemå:

PAVANÅ PENTRU O INFANTÅ DEFUNCTÅ
1 0 2 3

Øi urma: se considerå valoarea 1 pentru pavanå, valoarea 0 pentru prepoziõia pentru øi pentru articolul o,
valoarea 2 pentru infantå øi valoarea 3 pentru defunctå.

De aici încolo, foile respective devin o înøiruire de grupåri de cifre, combinaõiile, alternanõele, repetiõiile,
pânå øi formula sonetului sau a glosei devin posibile. Transcriu, cu titlu de exemplu, câteva dintre infinitele
posibilitåõi sugerate de acestea øi încercate de inventator:

PAVANÅ PENTRU O AVANGARDÅ DEFUNCTÅ

A. PAVANÅ PENTRU O INFANTÅ DEFUNCTÅ deci (1, 0, 2, 3) (1, 2, 0, 3) (2, 1, 0, 3)
B. PAVANÅ PENTRU O DEFUNCTÅ INFANTÅ ” (1, 0, 3, 2) (1, 0, 3, 2) (2, 0, 1, 3)
C. INFANTA PAVANÅ PENTRU O DEFUNCTÅ ” (2, 1, 0, 3) (1, 0, 2, 3) (2, 0, 3, 1)
D. INFANTADEFUNCTÅ PENTRU O PAVANÅ ” (2, 3, 0, 1) (1, 3, 0, 2) (2, 3, 0, 1)
E. DEFUNCTA PAVANÅ PENTRU O INFANTÅ ” (2, 3, 0, 1) (1, 2, 0, 3) (1, 3, 0, 2)
F. DEFUNCTA INFANTÅ PENTRU O PAVANÅ ” (3, 1, 0, 2) (1, 0, 2, 3) (2, 0, 3, 1)
G. DEFUNCTA INFANTÅ CU IZ DE PAVANÅ
H. DEFUNCTA PAVANÅ CU IZ DE INFANTÅ

ø.a.m.d.

Prins în joc, am început propriile combinaõii. Când am umplut vreo 20 de pagini cu scheme transpuse într-
un lung, lung poem alcåtuit din combinaõiile acestor cuvinte, mi-am dat seama cå acesta se poate rosti precum
Bolero-ului lui Ravel, reluând motivul øi accelerând mereu ritmul, riscând, într-un târziu, trezirea unui
prezumtiv derviø ”tourneur” din învârtirea sa ritualå.

Azi, în era informaõiei incontinente, sub aripa bleagå a postmodernismului, a destructurårii forõate, a
mitizårii/demitizårii, lansåm sfidarea: Mileniul 3 va fi ”avantgardist” sau nu va fi deloc! ... Poc!

Editorial

Inspiro molto vivace / expiro tutto con allegria.

Abiamo finito!



An XI – Nr. 1/2005

6

În perioada 8-10 decembrie 2004, la sediul central al BNR s-au desfåøurat Zilele Bibliotecii Naõionale a
României – ediõia a VII, care au avut ca temå Anul Øtefan cel Mare øi Sfânt.

Agenda evenimentului a cuprins: lansarea Revistei Române de Istorie a Cårõii (miercuri, 8 decembrie),
simpozionul Anul Øtefan cel Mare øi Sfânt (9 øi 10 decembrie), decernarea Premiului Bibliotecarul anului (10
decembrie).

Au susõinut comunicåri: istoricul Sergiu Iosipescu (Øtefan cel Mare, o altå interpretare), preotul dr. Gavrilå
Vasile (Pelerinajul organizat la Putna în Anul Øtefan cel Mare), profesorii Radu Cerchez øi Bogdan Popa (Øtefan
cel Mare în ”lectura” profesorilor de istorie), Constantin Bostan, director al Bibliotecii Judeõene Neamõ (Øtefan cel
Mare øi Sfânt: istorisiri øi cântece populare strânse la un loc de Simion T. Kirileanu – prezentarea volumului),
actorul Costel Constantin (Rolul Øtefan cel Mare în cea mai recentå montare a piesei lui Barbu Øt. Delavrancea
”Apus de Soare” de la Teatrul Naõional – regia Dan Piõa); Ioan Låcustå (Anul Øtefan cel Mare în Magazin
istoric), Tabita Chiriõå (Øtefan cel Mare în conøtiinõa românilor), Ioana Cristina Råducu (2004 – 500 de ani de la
apusul soarelui Moldovei – culegere de referate ale elevilor despre domnia lui Øtefan cel Mare culese de
profesoara Mariana Muøat).

Au fost prezenõi oameni de culturå, reprezentanõi ai Ministerului Culturii øi Cultelor, ai Ministerului Educaõiei øi
Cercetårii, ai Bibliotecii Centrale Universitare-Bucureøti øi ai Bibliotecii Academiei Române. Printre cei care au
õinut alocuõiuni se numårå: prof. dr. Ion Stoica, prof. dr. Mircea Regnealå, prof. dr. Mihai Mitu, academician Gabriel
Øtrempel, dr. Doru Bådårå.

Ca ilustrare a tematicii Zilelor BNR, au fost deschise expoziõiile: Slovå øi tiparnici în spaõiul românesc – carte
veche din colecõiile BAR, BCU øi BNR, Carte stråinå veche în colecõiile BNR (secolele XVI – XIX) øi Epoca lui
Øtefan cel Mare în colecõiile BNR.

Zilele Bibliotecii Naõionale a României
ediõia a VII-a, 8 – 10 decembrie 2004

Eveniment



Lansarea Revistei Române de Istorie a Cårõii, 8 decembrie 2004

Revista Românå de Istorie a Cårõii este o publicaõie cu apariõie anualå, realizatå prin colaborarea Bibliotecii
Naõionale a României, Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureøti øi Bibliotecii Academiei Române. Revista îøi
propune promovarea culturii scrise româneøti øi universale în õarå øi în stråinåtate øi se adreseazå tuturor celor
interesaõi de fenomenul producerii øi receptårii cårõii øi ”vecinåtåõilor” cårõii (manuscrise, fotografii, gravuri, desene,
foi volante etc.).

Colegiul de redacõie: acad. Gabriel Øtrempel, dr. Doru Bådårå, prof. univ. dr. Mircea Anghelescu, prof. univ. dr.
Mihai Mitu. Redacõia: Cristina Bådårå, Anca Bogdan, Andreea Constantin, Letiõia Constantin, Dan Erceanu,
Luminiõa Kövari, dr. Ion Mamina, Aurelian Popovici, Niculae Stånescu, Emil Tudor.

Din sumar: acad. Gabriel Øtrempel – Cuvânt înainte; Spaõiul românesc: pentru o hermeneuticå a slujitorilor
cårõii – autori, editori, tipografi (Florian Dudaø – Identificarea unei traduceri din opera lui Samuil Micu; Doru
Bådårå – Confecõionarea caracterelor tipografice în Õårile Române la sfârøitul secolului al XVII-lea øi începutul
secolului al XVIII-lea; Gabriela Mircea; Ioan Mircea – Din ”raõiunile” tipografiei blåjene: o listå de
”percepõiuni” båneøti întocmitå în anul 1782; Doina Dreghiciu; Gabriela Mircea – Particularitåõi edite øi inedite
ale unor exemplare ale Molitvenicului de Bålgrad din 1689; Alexandru Ligor – Cårõi vechi datorate clericilor
ortodocøi români privitoare la Øtefan cel Mare øi Sfânt; Mircea Anghelescu – Un scriitor necunoscut: Vasile
Boerescu); Carte stråinå în colecõii româneøti (Mihai Mitu – Din nou despre incunabulul cracovian de la
Braøov; Elena-Maria Schatz – Date noi referitoare la Catalogul Colectiv al Incunabulelor din România); Cartea
manuscriså øi ”vecinåtåõile” cårõii – scrisori, jurnale, foi volante (Olimpia Mitric – Manuscrise româneøti în
colecõii botoøånene (secolele XVII – XX); Dana-Silvia Õilicå – Practici judiciare de la început de secol XIX în
Õara Româneascå – în jurul unei Hotårâri a Înaltului Divan din 5 iulie 1833; Mariana Jaklovski – Un jurnal
psihologic: Louis Gillet cåtre Marta Bibescu; Cristina Bådårå. Corespondenõa Simion Florea Marian – Ioan
Bianu aflatå în colecõiile Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureøti); Pentru o istorie contemporanå a
cårõii româneøti (Daniel Nazare – Fonduri secrete la Biblioteca George Bariõiu din Braøov: 1945 –1989).

Doamna Rodica Maiorescu, directorul Bibliotecii Naõionale a României øi amfitrionul Zilelor BNR, a vorbit
în deschiderea evenimentului despre importanõa acestei noi publicaõii editate de Biblioteca Naõionalå a României,
mulõumind Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureøti øi Bibliotecii Academiei Române pentru receptivitatea
faõå de acest proiect. Domnia sa a mulõumit colaboratorilor revistei pentru calitatea articolelor propuse în sumar,
precum øi echipei editoriale pentru acurateõea textului øi pentru prezentarea graficå deosebitå, exprimând, în finalul
alocuõiunii, speranõa cå noua publicaõie ”va avea continuitate, un conõinut din ce în ce mai bogat øi o poziõie de
prestigiu în lumea biblioteconomicå româneascå”.

Prezent la lansare, domnul academician Gabriel Øtrempel, directorul Bibliotecii Academiei Române øi
preøedintele colegiului de redacõie, a mulõumit ”colectivului redacõional care a fåcut o muncå deosebit de preõioaså
contra cronometru” øi a cerut celor prezenõi, ”care sunt condeieri în cea mai mare parte a lor, så sprijine apariõia
viitoarelor numere pe care le va concepe redacõia”. Domnul academician Gabriel Øtrempel a fåcut øi câteva
observaõii critice legate de oglinda paginii revistei, pe care o doreøte, pentru numerele viitoare, mult mai aerisitå, pe
måsura calitåõii de obiect de bibliofilie pe care øi-o propune publicaõia.

Domnul profesor Mircea Regnealå, directorul Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureøti, a considerat
lansarea acestei publicaõii ”un moment important în meseria noastrå, a celor care lucreazå în biblioteci. L-am
sprijinit pe domnul Doru Bådårå, expertul nostru în carte veche, în dorinõa de a contribui la realizarea acestei
reviste care aratå deosebit øi din punct de vedere grafic øi care este tipåritå pe o hârtie de calitate. Trebuie så
recunoaøtem cå în bibliotecile româneøti existå mult mai mulõi specialiøti în carte veche decât în biblioteconomie.
Existå øi o tradiõie care este continuatå mai ales în Ardeal – Cluj, Arad, Oradea etc. –, dar øi în alte zone ale õårii,
unde numårul de publicaõii vechi este foarte însemnat. Spre lauda lor, aceøti specialiøti au întâlniri anuale, cu
sesiuni serioase. Speråm ca øi în domeniul biblioteconomiei så fie mai mulõi specialiøti preocupaõi de viitorul
meseriei de bibliotecar”.

Domnul profesor Ion Stoica, øeful catedrei de Bibliologie øi Øtiinõa Informårii, Facultatea de Litere,
Universitatea Bucureøti, øi-a început alocuõiunea prin a spune: ”Constatåm aståzi un lucru pe care noi, oamenii din
biblioteci, ar trebui de fiecare datå så îl cinstim cum se cuvine: øtim totuøi så cooperåm! Multe dintre neîmplinirile
domeniului sunt ”motivate” de neøtiinõa cooperårii. Avem o forõå extraordinarå øi am putea face lucruri
extraordinare dacå am putea så adunåm la un loc aceste competenõe care existå în biblioteci. Må gândesc, de pildå,
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la Bibliografia analiticå naõionalå, pe care, la un moment dat, a trebuit s-o iniõieze Institutul de istorie øi teorie
literarå ”George Cålinescu”. Mårturisesc cå mi-a fost ruøine în acel moment cå bibliotecile, care au o forõå
bibliograficå extraordinarå, nu sunt semnatarele unei asemenea lucråri. Dupå cum nu må simt bine cå nici måcar
mai târziu nu a urmat o iniõiativå de cooperare naõionalå, care så ducå înainte aceastå extraordinar de necesarå
operå de investigare analiticå a tuturor categoriilor de surse. Dacå ne-am fi trezit la timp, nici Biblioteca Academiei
Române nu ar fi ajuns în situaõia de a avea unele colecõii deteriorate, fapt care l-a pus pe domnul director Øtrempel
în postura ”celui mai råu om din lume” pentru cå, în foarte multe situaõii, este obligat så spunå: ”Nu se poate, nu
poõi avea acces!”. Am ajuns aici fiindcå nu am øtiut så ne investigåm sursele, så le facem compacte øi relevante, aøa
cum sunt bibliografiile analitice.

Må întorc la momentul de azi care ilustreazå totuøi capacitatea noastrå de cooperare, chiar dacå în spatele ei
stau mai puõin instituõiile øi mai mult sufletul mare al celor care s-au angrenat. Må bucur cå la BCU Bucureøti în ani
de zile s-a format aceastå capacitate care este Doru Bådårå øi care, iatå, se împlineøte acum, aducând în faõa
noastrå, împreunå cu toõi cei care i-au stat alåturi, aceastå revistå. Cred cå revista ar trebui împinså înainte øi
instituõional. Cele trei mari structuri cultural-øtiinõifice – BNR, BAR øi BCU-B – ar trebui så aibå forõa de a edita
singure o asemenea revistå, de a o face øtiutå øi cumpåratå, pentru cå dependenõa aceasta financiarå de ”centru”
taie uneori elanurile.

Ar trebui så contribuim cu cât mai multe demersuri de acest gen, pentru a repune pe picioare miøcarea
bibliofilicå româneascå, puõin cam prea legatå de trecutul care are, totuøi, limite de exploatare. Trebuie så cultivåm
bibliofilia – avem nevoie de o producõie bibliofilicå continuå, de iniõiative, atât la nivel editorial, cât øi la nivelul
structurilor biblioteconomice, care pot crea bibliofilie. Cred cå este necesar så punem serios în discuõie însuøi
conceptul de bibliofilie – în ce måsurå bibliofilia tråieøte sau moare øi în ce måsurå suntem în stare så o cultivåm”.

Iatå øi intervenõiile membrilor colegiului de redacõie:
Domnul profesor Mihai Mitu: ”Pe la jumåtatea secolului al XVI-lea, tipograful rus Ivan Feodorov a

întâmpinat foarte mari rezistenõe atunci când a vrut så tipåreascå primele cårõi pe teritoriul Rusiei feudale. Lumea
feudalå ruså, obiønuitå cu migala manuscriselor în liniøtea chiliilor din månåstiri, a primit aproape cu duømånie
aceastå iniõiativå a lui Feodorov de a fi un fel de Gutenberg rus, astfel cå i-a incendiat tipografia øi cårõile,
considerând cå sunt o fåcåturå a diavolului, iar pe el l-a gonit din cetate. Feodorov a trebuit så îøi gåseascå în altå
parte un loc mai propice pentru a-øi tipåri cårõile. Sigur, de atunci au trecut câteva secole bune, suntem într-o altå
epocå, cea a Internetului, a informatizårii. Se vorbeøte din ce în ce mai mult de carte virtualå, de texte on-line.
Aståzi nu cred cå ne mai putem teme de acuzaõia cå o carte tipåritå este o fåcåturå a diavolului. Trebuie înså så
påstråm acel echilibru caracteristic – la români, cumpåtarea este, cred, o tråsåturå fundamentalå. Aøadar, så fim
deschiøi cât mai mult spre viitor, dar så nu uitåm trecutul.

Revista pe care o lansåm îøi propune så fie purtåtoare a echilibrului dintre trecut øi viitor. În cuprinsul ei gåsim
contribuõii privind patrimoniul nostru, care este nesecat øi îøi aøteaptå, aøa cum s-a våzut øi la ultima sesiune
øtiinõificå de la Târgoviøte, în continuare cercetåtorii. Vorbim de o revistå naõionalå de istoria cårõii, în care toõi
românii cu dragoste de carte øi toõi specialiøtii în biblioteconomie øi bibliofilie, de la Orøova pânå la Rådåuõi øi de
la Oradea pânå la Constanõa, så se regåseascå, så îøi poatå exprima gândurile. Mårturisesc cå, de multe ori, noi,
universitarii, suntem cam chiõibuøari cu felul în care trebuie så arate o publicaõie. Revistå pe care o lansåm azi este
o publicaõie øtiinõificå, nu înså øi elitistå, pentru cå ne propunem så fie deschiså øi publicului larg.

Vreau så mulõumesc pentru onoarea ce mi s-a fåcut de a fi cooptat în acest comitet de redacõie øi sper ca, pe
viitor, så nu vå dezamågesc. Felicit cele trei instituõii, BNR, BCU øi BAR, pentru faptul cå au sprijinit, cu prestigiul,
cu autoritatea øi cu zile øi nopõi de muncå pentru ca aceastå revistå så vå fie acum prezentatå”.

Domnul Doru Bådårå, directorul Revistei Române de Istorie a Cårõii: ”Doamnelor, domniøoarelor øi
domnilor, aceastå revistå în sfârøit s-a nåscut! Så dea Dumnezeu så øi tråiascå! Ideea unei asemenea publicaõii a
apårut cu mult timp în urmå, în aula Bibliotecii Centrale Universitare, acolo unde se õineau øedinõele Cercului de
bibliofilie. Au mai trecut câteva decenii, au apårut sesiunile øtiinõifice ale ”råposatului” Consiliu al Culturii øi
Educaõiei Socialiste care, deøi au ajuns la numårul 12, nu s-au soldat decât cu douå volume tipårite. Cu toõii ne-am
întrebat: ”Bine, dacå se poate så existe o revistå francezå, italianå de istorie a cårõii, de ce nu am avea øi noi,
românii, o asemenea publicaõie?” Întrebarea a råmas, din påcate, retoricå...

Anul trecut înså, cu ocazia unui interviu pe care l-am acordat doamnelor Letiõia Constantin øi Tabita Chiriõå de
la Biblioteca Naõionalå, am pomenit øi de aceastå idee. Doamna Letiõia Constantin m-a întrebat exigentå, ca orice
tânår: ”Ce v-a împiedicat så faceõi o asemenea revistå?!”. Este greu så explici aståzi cum se fåcea o revistå în
deceniile 6-8 ale secolului XX... Nu peste mult timp, m-am trezit cu domniile lor cå vin så-mi spunå: ”Domnule, noi
trecem la treabå, vrei så vii cu noi?” Am zis da, øi aøa s-a nåscut revista!

Trebuie så recunosc cå domnul academician Gabriel Øtrempel a avut dreptate când a spus cå revista putea så
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arate mai bine. Eu, împreunå cu domnul Dan Erceanu, am gândit-o ca pe o pieså de bibliofilie în sine, cu un format
atipic etc. Dar, pentru cå am primit articole mult mai ample decât ne aøteptam, a trebuit så sacrificåm puõin din
aspectul grafic în favoarea cantitåõii de informaõie.

Aceastå revistå apare într-un moment în care noua øcoalå de istorie româneascå tinde så påråseascå domeniul
istoriei politice în favoarea istoriei culturale øi în momentul în care bibliologia începe så fie din nou importantå.
Vreau så adaug aici øi faptul cå istoria cårõii este o ramurå a bibliologiei, drept urmare, domnul director Mircea
Regnealå nu trebuie så fie supårat. Am încercat så oferim un spaõiu de expresie tuturor celor care sunt interesaõi de
domeniul istoriei cårõii. Speråm din tot sufletul så putem så facem tot ce este necesar pentru ca revista så tråiascå
cel puõin pânå în anul 2008, când vom sårbåtori 500 de ani de la apariõia primei cårõi româneøti”.

Domnul Dan Erceanu editor øi art-director al Revistei Române de Istorie a Cårõii: ”Doamnelor, domniøoarelor
øi domnilor, faptul s-a produs!, ”Copilul” s-a nåscut, este sånåtos øi aratå, în condiõiile date, foarte bine! Îl
”ameninõ” pe domnul academician Gabriel Øtrempel cu o discuõie în amånunõime despre oglinda paginii, despre
raportul alb-negru în paginå, în general despre carte øi cum trebuie så arate ea. Împreunå cu domnul Bådårå, ne-
am fåcut visuri minunate despre cum trebuie så fie aceastå revistå, a fost gânditå, într-adevår, ca un obiect de
bibliofilie în sine, dar, vorba lui Arghezi, ”så vrei pânå la mie, så poõi pânå la øapte” – schimbându-se datele
problemei, a trebuit så ne modificåm o parte din visuri.

Ca întotdeauna, discursul domnului profesor Ion Stoica a fost cuprinzåtor øi plin de sugestii extrem de utile
pentru cei care fac revista. Ascultându-l, må gândesc cå ar fi foarte bine ca Biblioteca Naõionalå a României så
introducå aceastå revistå în planul såu editorial, alåturi de celelalte publicaõii ale sale.

Trebuie så fim conøtienõi cå publicul-õintå pentru o publicaõie de acest tip este destul de restrâns în România,
vorbim de câteva zeci de specialiøti. Pentru ca revista så aibå un efect internaõional, este nevoie fie så oferim
traducerea integralå, într-o limbå de circulaõie, a articolelor din sumar, fie så prezentåm rezumate mult mai ample”.

Slovå øi tiparnici în spaõiul românesc
Biblia la români • Tipografi în spaõiul românesc • Limba care ne-a unit

Carte româneascå veche din colecõiile BNR, BCU øi BAR. Catalogul expoziõiei
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• Dosoftei. Psaltirea în versuri. Uniev, 1673 (Biblioteca
Naõionalå a României)
• Liturghier slavonesc. Târgoviøte, 1508. tipogr. Ieromonah
Macarie (Biblioteca Naõionalå a României)
• Noul Testament sau împåcarea cu legea nouå a lui I. Chs...
Bålgrad, 1648 (Biblioteca Naõionalå a României)
• Biblia adecå dumnezeiasca scripturå... Bucureøti, 1688
(Biblioteca Naõionalå a României)
• Noul Testament. Bucureøti, 1703. tipograf IeromonahAntim
Ivireanul (Biblioteca Naõionalå a României)
• Biblia adecå dumnezeiasca scripturå a legii vechi øi cei
nouå... Blaj, 1795 (Biblioteca Naõionalå a României)
• Noul Testament adecå aøezåmânt... Neamõ, 1818
(Biblioteca Naõionalå a României)
• Biblia adecå dumnezeiasca scripturå... Sanktpetersburg,
1819 (Biblioteca Naõionalå a României)
• Molitvelnic slavonesc. Târgoviøte, 1545 tipogr. Moise;
Dimitrie Liubavici (Biblioteca Naõionalå a României)
• Triod. Buzåu, 1700 (Biblioteca Naõionalå a României)
• Vasileios Makedonos. [Capitole îndemnåtoare]. Bucureøti,
1691. Cu autograful lui Antim Ivireanu (Biblioteca Naõionalå
a României)
• Marki, Anton de [Estract din Gramatica Germano-
românå]. Tchernowitz (Cernåuõi), 1818 (Biblioteca Naõionalå
a României)
• Maior Petru. Orthografia românå sive latino-valachica…
Budae, 1819 (Biblioteca Naõionalå a României)
• Diaconovici-Loga, Constantin. Grammatica româneascå…
Buda, 1822 (Biblioteca Naõionalå a României)
• Alexi, Ioan. Grammatica daco-romanå sive valachica…

Viennae, 1826 (Biblioteca Naõionalå a României)
• Eliade-Rådulescu, Ion. Grammatica româneascå… [Sibiu],
1828 (Biblioteca Naõionalå a României)
• Clemens Andreas. Walachische Sprachlehre Für Deutsche
Nebst Einem Klinen Wörtebuch. Buda, 1821 (Biblioteca
Naõionalå a României)
• Tempea, Radu. Gramatica româneascå. Sibiu, 1797
(Biblioteca Naõionalå a României)
• Våcårescu, Ienåchiõå. Observaõii sau bågåri de seamå
asupra regulelor øi orânduelelor gramaticii rumânesci.
Viena, 1787 (Biblioteca Naõionalå a României)
• Iorgovici, Paul. Observaõii de limbå românescå... Buda,
1799 (Biblioteca Naõionalå a României)
• Klein, Samuel (Micu); Øincai, Gheoghe. Elementa linguae
daco-romanae sive valachicae... Vindobonae (Viena), 1780
(Biblioteca Naõionalå a României)
• Istoria Moldo-României.... Bucuresci, 1858 (Biblioteca
Naõionalå a României)
• Letopiseõele Õårii Moldovei / publicate de M. Kogålniceanu.
Iaøi, 1852 (Biblioteca Naõionalå a României)
• Apostol. Snagov, 1684 (Biblioteca Naõionalå a României)
• Apostol. Târgoviøte, 1547 (Biblioteca Naõionalå a României)
• Evanghelie. Snagov, 1697. Tipograf: Antim Ivireanul
(Biblioteca Academiei Române)
• Psaltire. Snagov, 1700. Legåturå în piele cu ornamente
presate, cu supralibrosul aurit al lui Constantin Brâncoveanu
(Biblioteca Academiei Române)
• Noul Testament. Bucureøti, 1703. Tipograf: Antim Ivireanul
(Biblioteca Academiei Române)



Carte stråinå veche din colecõiile Bibliotecii Naõionale a României
– Catalogul expoziõiei –

• Erasmus Rotherdamus, Desiderius. Apophthegmatum libri octo cum primmis frugiferi, denuo vigilanter ab ipso
reco//gniti. Basileae: in officina Frobeniano, anno 1535. 864 p., 56 p. nenumerotatå. Index, eratå.
59 de caiete, ultimul incomplet. Colofon: Index foliorum (date editoriale). Pe pagina de titlu øi pe ultima paginå se
aflå marca tipografului (Froben). Pe pagina de titlu, pe foaia de gardå, la începutul øi la sfârøitul textului, însemnåri
manuscrise cu cernealå neagrå, datate 1635 øi semnate Theobaldi Hartmann. Øtampilå ovalå pe verticalå ”Rautons
Bibliothek Solothurn”. În mijloc, o øtampilå ovalå, pe orizontalå: ”Getilgt can. et cantoris Solo”. Legåturå în
pergament, ornamente florale imprimate cu fier rece. Încuietori metalice.
• Pistorius, Johannes Nidanus. Polonicae historiae corpus. 3 vol. Basileae: Henrici Petri tip., 1582
• Cicero, Marcus Tullius. Marci Tullii Ciceronis Epistolae ad Atticum, summa diligentia castigatae, ut in iis
mendaquae plurima errant, paucissima iam supersint. [M. Tulii Ciceronis epistolarum ad Brutum liber, ad
Quintum fratrem liberII]. Pauli Manutii in easdem epistolas Scholia, quibus abditi locorum sensus ostendentur,
cum explicatione[s] castigationum quae in his epistolis pene innumerabiles factae sunt Lutetiae: ex officina Roberti
Stephani tipographi Regii, 1547. 336 p. 143 f.; + 2 portr.
Cuprinde øi: Titi Pomponii Attici vita per Cornelium Nepotem; p. 327 verso - 336 verso. Legåturå în piele roøie,
stare de conservare foarte bunå, cu blazonul baronului de Tau, datat înainte de august 1587, imprimat cu fier cald;
cotor; monogramå. Legat împreunå cu Ciceronis epistolae ad Brutum.
• Herodotus. Histoire des neuf livres… Trad. par Pierre Saliat. Paris; Claude Micard, 1580. 572 p.
Cuprinde øi: Gemiste George dict. Plathon Recueille des choses advenues depuis la journée deMantinée (pp. 542-572)
• Catullus; Tibullus; Propertius. Epistolae ad Atticum. Lyon, 1502
• BIBLIA [latinå]. Venetiis: Octavianus Scotus, pridie Kal. Jun. [31 V] 1480. [460] f.; (22 cm)
Cuprinde øi: Interpretationes hebraicorum nominum secundum ordinem alphabeti, 3 col., 52 r. pe pag. (f. 423-
460). Exemplar incomplet, lipså f. 1,2 øi 460. Adnotåri mss. ale textului în latinå. Exemplar rubricat; chenar øi
iniõialå cu anluminurå (acuarelå în 3 culori øi aur, f. 4). Ex libris øtampilå: ”Biblioteca Pårintelui I.D. Petrescu”.
• SOLINUS, Caius Iulius. Collectanea rerum memorabilium.Venezia: [Johannes Rubeus], 10 III 1498. [46] f.
(sig.a8-e8 f6); (21 cm)
Incunabul. Culegere de curiozitåõi privind istoria naturalå øi obiceiurile diferitelor popoare. Exemplar bine conservat
øi complet. Însemnåri mss. cu caracter bibliografic (Constantin Karadja, pe forzaõ). Legåturå în piele pe carton.
Exemplar nerubricat. Ex-libris øtampilå: ”Ex bibl. Const. Karadja” pe forzaõ.
• Johannes de capua. Directorium humanae vitae alias parabolae antiquorum sapientum. [Strasbourg: Johann
Pruss, non post 1489]. [82] f. (sign. a6-m6 n10): il. xilogrv.; (22 cm)
Incunabul. Exemplar parõial rubricat. Adnotåri mss. ale textului în latinå, cu cernealå neagrå. Legåturå în pergament,
forzaõ marmorat. Etichetå: ”Antiquariat Gilhofer et Ranschburg Wien...”. A aparõinut colecõiei Slåtineanu, are
iniõiala S pe legåturå, pe pag. de titlu etc.
• Catullus, Caius Valerius. Catullus et in eum commentarius M. Antonii Mureti. Venetiis: apud Paulum Manutium,
Aldi filium, 1554. [3], 134 f.
Ex libris ”Bibliothecae R. Lycei Claudiopolitani 1832, Domus P.P. Monasterensis Catalogus inscript 1693 Francisci
Mayerhofer, Claudiopoli 1947”. Legåturå în pergament. Pe foaia de gardå, apar însemnåri manuscrise cu privire la
datele de apariõie ale volumului, semnate Gilly.
• Horae Divae Virginis Mariae ad usum romanorum. Parisiis: Thielmann Kerver, 1505. 102 p.
Pe pergament; ill. øi chenar gravat pe fiecare paginå.
• Baptista Mantuanus. De patientia [Cum additionibus] Heliae Capreoli et Johanni Taberii. Brixiae [Brescia]:
Bernardinus Misinta, III Kal. Jun. [30 V] 1497. [116] f. (sign. a6, b8-o8 p6); (22 cm)
Incunabul; 30 de rânduri pe paginå, iniõiale. Exemplar legat în pergament, pe carton, rubricat (roøu øi verde).
Exemplarul are însemnåri manuscrise Karadja: ”Aceastå carte este importantå din cauza unui pasagiu la f. m3,
alcåtuind una din cele mai vechi menõiuni ale descoperirii Americei”. Exemplarul are ataøat un decupaj din
Catalogul Anticariatului Leo S. øi a aparõinut lui Constantin Karadja.
• Cicero, Marcus Tullius. Ad Herenium Rhetoricum novorum: [liber IV]. Cracoviae: [s.n.], 1507. 60 f.
Ex libris øtampilå cu iniõialele L.H. Sigiliu cu fum. Pe forzaõ, apare o însemnare mss.: ”Unikat tres rare”.
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Anul Øtefan cel Mare øi Sfânt, simpozion, 9 – 10 decembrie 2004

Sergiu Iosipescu – Un alt Øtefan cel Mare

Doamnelor, domniøoarelor øi domnilor, vå mårturisesc cå simt o mare emoõie din cauza faptului cå må aflu în
aceastå clådire care îmi aduce aminte de anii, din påcate trecuõi cam demult, ai studenõiei, când, adesea, lucram la
Biblioteca Centralå de Stat, actuala Bibliotecå Naõionalå.

Poate cå v-a surprins tema comunicårii mele – o altå interpretare a domniei øi, într-o oarecare måsurå, a
personalitåõii lui Øtefan cel Mare. V-aõi închipuit, øi må gråbesc så vå temperez aprehensiunile, cå ar putea fi vorba de
una dintre acele tendinõe ale istoriografiei noi, care îøi propun o demitificare a trecutului øi a valorilor pe care le-am
õinut la mare preõ pânå acum, aøadar, de vreo viziune ”mai europeanå”, ”mai mondialå” asupra domniei lui Øtefan cel
Mare.

La o jumåtate de mileniu dupå moartea sa, Øtefan cel Mare pare så fie mult prea bine cunoscut pentru a mai
încerca o evocare, øi cu atât mai puõin una puså sub un asemenea titlu. De la precedenta comemorare, din 1904 –
care a fost gânditå metodic de marele ministru al învåõåmântului românesc, Spiru Haret, øi care a fost însufleõitå de
patosul lui Nicolae Iorga –, øi pânå la cea din anul 2004, s-a adunat o literaturå istoricå abundentå1, dezbåtând în
tot chipul viaõa øi domnia celui mai mare domn al Moldovei. În aceste condiõii, este oare posibil så mai gåsim faõete
neøtiute ale acestei ilustre personalitåõi? Sau poate, sub impresia semi-mileniului scurs øi a canonizårii, o literaturå
encomiasticå a reuøit så facå så disparå umbrele ce eventual le-ar fi putut avea guvernarea ilustrului sårbåtorit?

Sub raport istoriografic, acum cincizeci de ani, comemorarea lui Øtefan cel Mare – la 450 de ani de la moarte –
s-a fåcut prin apariõia, la Editura Academiei Republicii Populare Române, a unei culegeri de studii2 în care
cercetarea ”bazelor sociale” ale puterii lui Øtefan voievod (care ocupa locul principal în economia lucrårii) îi
transforma pe ”feudali” øi pe boieri în trådåtori. În plinå epocå proletcultistå, tânåra istoriografie marxistå
româneascå, altoitå pe gândirea materialist-dialecticå a marelui precursor P. P. Panaitescu, îøi încerca pentru
prima datå puterile într-un mare subiect de cercetare. Rezultatele, în cea ce privea ideile, erau cu totul modeste,
singurele care au rezistat fiind contribuõiile documentare ale Valeriei Coståchel, ale lui Ion Sabåu, Gheorghe
Diaconu øi I. Focøåneanu.

Ca øi tratatul Istoria României, editat de aceeaøi Academie la începutul anilor ’60 ai secolului trecut, culegerea
de studii amintitå a semånat ”umbre” care nu au mai fost luminate niciodatå. Din nefericire, istoriografiei marxiste
nu i s-a încå dat un råspuns, o dezminõire. Un asemenea råspuns ar constitui un drum spre un alt Øtefan cel Mare.

Dar principele pe care doresc så-l zugråvesc în expunerea mea nu se întemeiazå pe controverse ideologice, el este
rodul unei alte lecturi, fåcutå cu alõi ochi, a izvoarelor. Unul dintre aceste izvoare este aøa-numita Scrisoare din Buda,
de la 24 februarie 1475, descoperitå øi publicatå de Nicolae Iorga, acum mai bine de un veac3. Påstratå în manuscrisul
285 al Bibliotecii Curõii din Viena, scrisoarea este versiunea germanå a unei relatåri a båtåliei de la Vaslui din 10
ianuarie 1475. Dupå autorizata opinie a lui Ioan Ursu, suntem în faõa celei mai bune descrieri a acestei mari
confruntåri. Cine cunoaøte Vasluiul øi împrejurimile sale îøi poate imagina întrucâtva desfåøurarea evenimentelor
succint relatate în scrisoarea de la Buda. De pe înålõimea care dominå la nord confluenõa Racovei cu Bârladul, marele
voievod al Moldovei øi curtea sa supravegheau apropierea oastei otomane, vestitå doar de zgomot, øi acela estompat
de ceaõa groaså de ianuarie care acoperea øesul. O rafalå de vânt a sfâøiat pâcla, øi atunci, sub ochii domnului øi ai
oøtenilor såi, s-a înfåõiøat coloana nesfârøitå a oastei lui Suleyman, beglerbegul Rumeliei.

În propria relatare circularå cåtre curõile creøtine, Øtefan vodå vorbea de 120.000 de oameni4, numår care
însemna, pentru acea vreme, întreg potenõialul militar al Imperiului Otoman. Cifra datå de principele Moldovei
reprezintå înså o mårturie a impactului psihologic al apariõiei oastei duømane. Øi aici intervine amånuntul oferit de
scrisoarea din Buda: la vederii imensitåõii ordiei otomane, principele Moldovei a avut un moment de îndoialå.
Strângând frâiele calului, a dat så se întoarcå. Atunci, un boier din preajmå i-a cåzut la picioare øi i-a spus så nu se
tulbure, cåci toõi îi vor sta alåturi cu credinõå øi Dumnezeu îi va ajuta5. În general trecut cu vederea, episodul
ilustreazå din plin umanul din portretul marelui domn øi då pentru acest moment decisiv din istoria Moldovei o
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1. Vezi Øtefan cel Mare øi sfânt 1504-2004. Bibliografie, Sfânta Mânåstire Putna, 2004; Stephen the Great Prince of Moldavia
(1457-1504). Historical Bibliography. Bucharest, 2004.
2. Studii cu privire la Øtefan cel Mare. Bucureøti: Editura Academiei R.P.R, 1956.
3. Neculai Iorga. Acte øi fragmente cu privire la istoria românilor, vol. III, Bucureøti, 1897, p. 92-95.
4. Ioan Bogdan. Documentele lui Øtefan cel Mare. vol. II. Bucureøti, 1913; N. Iorga, op. cit., p. 92.
5 N Iorga. op. cit., p. 93.



categoricå dezminõire în ceea ce priveøte rolul boierimii, înfåõiøatå aici alåturi de principe, gata pentru sacrificiul
suprem. Din ambele unghiuri de vedere, episodul – contrastând cu imaginile arhicunoscute øi cu opõiunile partizane
– nu a fost agreat øi nici reõinut în anii de dinainte de ’89.

Am cercetat în mai multe rânduri ceea ce se poate numi ”politica ponticå” a Moldovei sub Øtefan cel Mare6. Din
aceastå nouå abordare surprizele nu lipsesc. Ele beneficiazå øi de suportul unor remarcabile întregiri istoriografice
– noi surse øi interpretåri, aøa cum este recentissimul volum Øtefan cel Mare øi Sfânt. Atlet al credinõei creøtine, care
reuneøte contribuõiile participanõilor la simpozionul internaõional de la mânåstirea Putna (aprilie 2004).

Mai întâi înså, pentru înõelegerea rândurilor ce urmeazå, se impune o remarcå. S-a vorbit prea adesea despre
”õåriøoara noastrå”, despre ”såråcia øi nevoile” noastre, uitându-se cå Õara Româneascå øi Moldova, cu cei
aproape 200.000 km2 – mai exact 193.000 km2 –, depåøeau regatul Angliei øi Õårii Galilor din timpul lui Øtefan cel
Mare (care aveau doar 151.105 km2!). Apoi, abia în ultima vreme, graõie ståruinõei øi studiilor domnului
academician Øerban Papacostea, s-a redat importanõa cuvenitå marelui comerõ internaõional, aducåtorul
principalelor venituri pentru vistieria statului øi a domnilor. Însemnåtatea pe care au avut-o drumurile comerciale
în construcõia statalå se completeazå cu aceea pe care ele au avut-o în menõinerea stabilitåõii øi explicå, în fapt,
råzboiul pontic purtat de Moldova lui Øtefan cel Mare: pentru principatul românesc est-carpatic, confruntarea cu
Poarta otomanå s-a dat pentru libertatea Mårii Negre, a comerõului acesteia7.

Dupå cum cu îndreptåõire afirma papa Pius al II-lea (faimosul Enea Silvio Piccolomini) despre bani cå ar fi
nervul råzboiului (iar cel cu musulmanii solicita uriaøe sume de bani), trebuie iaråøi precizat cå, înainte de
cucerirea Constantinopolului, veniturile emirilor otomani nu depåøeau pe cele ale domnilor români. Ceea ce –
dincolo de ”vitejia stråmoøeascå”, de ”inimile în piepturi de aramå” øi alte locuri comune – explicå, måcar în
parte, rezistenõa cu adevårat ieøitå din comun a Moldovei.

P.P. Panaitescu a postulat ideea potrivit cåreia Õårile Române, aflate într-o poziõie excentricå faõå de direcõia
principalå a expansiunii otomane în peninsula Balcanicå, øi-ar fi datorat salvarea de o totalå subjugare tocmai
acestui factor geopolitic8. Dar cercetårile otomanizanõilor, întemeiate pe sursele primare osmane, au aråtat cå au
existat trei direcõii principale de expansiune imperialå musulmanå în peninsula Balcanicå: calea din stânga (Grecia
peninsularå cu Moreea); calea de mijloc (de-a lungul anticei via Acgnatia, spre Albania øi Italia); calea de dreapta
(Dunårea de Jos). Principatele române extracarpatice s-au aflat tocmai pe ”calea din dreapta” (”sag kol”), iar
miza nu era alta decât cucerirea øi, prin ea, acapararea Mårii Negre.

Studiile prietenului Øtefan Gorovei au putut decela, cu destul de multå precizie, limitele externe ale marii
confruntåri a Moldovei cu Imperiul otoman, în anii 1473 øi 14869. Sunt momentele de declanøare a conflictului deschis
øi de încheiere a påcii. O øanså extraordinarå øi meritatå a fåcut ca marele orientalist Aurel Decei så descopere în
arhivele stambuliote sulhnameaua, actul lui Mehmed al II-lea din 1479, prin care se încheia pacea între Imperiul
otoman øi Moldova10. Se poate, aøadar, conchide acum cå råzboiul a avut douå etape: 1473-1479, 1480/81-1486.

Atenõi la orice øtiri referitoare la situaõia internaõionalå, Øtefan cel Mare øi sfetnicii såi s-au aråtat gatå så reintre
în luptå la primul semnal favorabil venit de la puterile creøtine, mai ales de la Papalitate øi de la Serenissima
Republicå Veneõia. De altfel, încå de la începutul råzboiului, un sistem de informaõii, care lega Pontul Stâng, Crimeea
øi coasta microasiaticå a Mårii Negre, permitea Curõii de la Suceava så ia decizii politico-militare în funcõie de
miøcårile de trupe øi de intenõiile manifeste ale adversarilor otomano-tåtari. Colegul øi prietenul Øtefan Andreescu a
aråtat cå Moldova lui Øtefan cel Mare påstrase castelul Lerici (”Ilice”)11 la gurile Niprului ca punct înaintat de
supraveghere a stepelor nord-pontice înspre tåtari øi de legåturå cu despotatul de Theodoro-Mangup din Crimeea.
Am publicat cândva o relatare a cuceririi Mangupului de cåtre otomani, rezistenõa înverøunatå manifestatå atunci
fiind favorizatå de prezenõa, alåturi de asediaõi, a 300 de oøteni români, corp expediõionar trimis de Øtefan cel Mare12.

Øi iatå cå evenimentele cumplite din vara anului 1475 øi-au gåsit o confirmare arheologicå: såpåturile
întreprinse de colegii de la Simferopol au scos la ivealå, chiar pe promontoriul Teøkli-burun – al citadelei supremei
rezistenõe –, alåturi de råmåøiõele armamentului øi ale echipamentului eroicilor apåråtori, moneda lui Øtefan cel
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6. Sergiu Iosipescu. Øtefan cel mare - coordonate de strategie ponticå, În: RdI, 35, 5-6 (1982), p. 639-653
7. Vezi Øerban Papacostea. Premisele politice ale hegemoniei economice a Imperiului otoman în spaõiul Mårii Negre, În: RI,
X, 1-2 (1999), p. 13-39.
8. P.P. Panaitescu. De ce n-au cucerit turcii Õårile Române, În: idem, Interpretåri româneøti. Bucureøti, 1994, p. 111-118.
9. Øtefan S. Gorovei 1473 – un an cheie al domniei lui Øtefan cel Mare øi idem, Pacea moldo-otomanå din 1486. Observaõii
pe marginea unor texte, În: Øtefan cel Mare øi Sfânt - Portret în istorie. Sfânta Mânåstire Putna, p. 289-393, 497-515.
10. Aurel Decei. Tratatul de pace – sulhnâme – încheiat între sultanul Mehmet II øi Øtefan cel Mare la 1479, În: idem, Relaõii
româno-orientale. Bucureøti, 1978, p. 118-139.
11. ØtefanAndreescu. Politica ponticå a Moldovei: Øtefan cel Mare øi castelul ”Illice”, În: RI, [s.n.], VII, 7-8 (1996), p. 511-520.
12 Sergiu Iosipescu. op. cit., În: loc. cit., p. 651-652.



Mare13. Este dovada prezenõei ostaøilor domnului Moldovei în deznådåjduita luptå pentru apårarea ultimului
bastion al Crimeei creøtine øi, deopotrivå, a sfârøitului lor pe zidurile Mangupului.

Cercetårile mai noi, øi acestea având un suport arheologic, par a dovedi prezenõa politico-militarå a domniei
lui Øtefan cel Mare øi în Dobrogea de Nord, în jurul castelului Ienisale14 (Enisala, judeõul Tulcea).

Dupå pierderea Chiliei øi Cetåõii-Albe, sub impactul uriaøului cleøte strategic otomano-tåtar, din vara anului
1484, øi dupå instalarea, în preajma celor douå cetåõi-porturi, a unor hoarde tåtare, Õara Moldovei a cunoscut o
etapå tulbure, de invazii. Vreme de doi ani, cancelaria domneascå øi-a încetat activitatea, semn al vremurilor
nesigure, de bejenie. Øtefan voievod însuøi avea så treacå printr-o cumpånå a vieõii sale în lupta de la Øcheia (6
martie 1486). Cu înmårmurire consemneazå cronica moldo-germanå: ”atunci a båtut Petru Hronoda pe Øtefan
voievod øi a câøtigat lupta; øi Øtefan voievod a cåzut de pe cal øi a zåcut printre morõi de dimineaõå pânå la
prânz.”15. Abia atunci un credincios boier – Purice – a venit cålare øi l-a scos pe domn dintre cei uciøi; printr-o
stratagemå, pretendentul victorios a fost atras într-o curså øi a fost executat. Boierii înså i-au cerut lui Øtefan vodå
så curme råzboiul care nu-øi mai afla rostul, dupå ce otomanii cuceresc întregul bazin pontic.

Clipele lungi petrecute între cei cåzuõi, adânca pietate a domnului au fost hotårâtoare pentru demersul såu de politicå
internaõionalå. În toamna anului 1468, pacea legatå cu Imperiul otoman a fost negociatå øi încheiatå la Istanbul. De la
aceastå datå, vreme de aproape douå decenii, domnia lui Øtefan cel Mare a fost una reparatorie øi de propåøire a
civilizaõiei româneøti. Nu au lipsit însåmarile iniõiative politice – solii lui au ajuns pânå la Veneõia, Nürnberg øi Bruxelles,
pentru a negocia cu însuøi împåratul romano-german –, øi nici chiar råzboaiele încheiate cu falå (cum a fost cel purtat cu
polonii în 1497), înså precumpånitoare a fost reconstrucõia õårii, care va fi împodobitå cu alese opere de artå.

Din acest sfârøit de domnie råsare minunata caracterizare a domnului fåcutå de medicul såu de la Veneõia, Matteo
Muriano: ”el este un om foarte înõelept, vrednic de multå laudå, iubit mult de supuøii såi, pentru cå este înduråtor øi
drept, veønic treaz øi darnic, aratå bine la trup pentru vârsta sa… Supuøii sunt toõi bårbaõi viteji, ageri øi nu fåcuõi så
stea pe perne, ci la råzboi pe câmpul de luptå. Acest domn prea vestit poate så ridice 60.000 de oameni de ispravå,
adicå 40.000 de cålåreõi øi 20.000 de pedeøtri… øi, din câte îmi spun mulõi oameni vrednici de încredere øi negustori
care vin de la Constantinopol, turcii au mare fricå de acest domn øi de creøtinii ce øi-ar face drum prin aceastå õarå”16.

La capåtul unei domnii de aproape o jumåtate de secol, moartea lui Øtefan cel Mare a fost primitå ca o grea
loviturå pentru întreaga Creøtinåtate. Este vrednic de remarcat cå duømanii såi din urmå, polonii, prin regele lor, i-
au conferit, imediat dupå trecerea în nefiinõå, calificativul de ”cel Mare”. Mai puõin se cunoaøte apelativul de
”regulus” (”regiøor”), dat tot atunci marelui-voievod, fapt care consfinõea excepõionala situaõie a principatului
Moldovei în Europa creøtinå.

Ceea ce trebuie spus este cå, prin personalitatea sa, Øtefan cel Mare a impus dupå moarte, vreme de patru
generaõii, monarhia ereditarå în familia sa, iar sângele såu s-a perpetuat pânå aståzi, prin Movileøti øi
Mavrocordaõi, într-o cripto-aristocraõie care a contribuit la întemeierea României moderne.

Unsul lui Dumnezeu, care-øi doarme somnul de veci în mormântul de el însuøi alcåtuit la sfânta mânåstire Putna,
nu a råmas doar într-o paginå eroicå, måreaõå, dar închiså a trecutului, ci constituie o surså de putere øi de speranõå.

Costel Constantin – Rolul Øtefan cel Mare în cea mai recentå montare a piesei lui Barbu Øt.
Delavrancea ”Apus de Soare” de la Teatrul Naõional Bucureøti, în regia lui Dan Piõa

Trebuie så vå mårturisesc cå, atunci când am început så må pregåtesc pentru rolul lui Øtefan cel Mare din Apus
de soare, am citit despre acest subiect mult mai mult decât în timpul øcolii. M-a pasionat, de pildå, lectura cårõii
generalului Ion Rusu, istoric militar, despre personalitatea lui Øtefan cel Mare. Am citit apoi Sadoveanu, Iorga,
Xenopol. Am aflat cå Øtefan era un tip de o vitalitate extraordinarå – nu a fost niciodatå bolnav. Sigur, acum 500 de
ani, erau un lucru formidabil så tråieøti 40-50 de ani. Øtefan a cåpåtat acea ranå la picior în timpul atacului de la
Ilia, în al cincilea an de domnie, dar a mai tråit încå 42 de ani… Dacå ståtea mai mult de trei luni acaså, simõea cå
pierde timpul. Era mereu cu gândul la noi expediõii militare. Øi-a organizat armata formidabil, a reuøit så facå din
Moldova o õarå puternicå øi bogatå, pentru acea vreme.
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13 Alexander Gersten; Nadezhda Gersten. Moldova øi principatul Theodoro la 1475, În: Øtefan cel Mare øi Sfânt. Atlet al
credinõei creøtine. Sfânta mânåstire Putna, 2004, p. 149-156 øi fig. 12.
14 Raluca Iosipescu; Sergiu Iosipescu. Øtefan cel Mare øi Dobrogea de nord în vremea marelui råzboi cu Imperiul otoman În:
Øtefan cel Mare øi Sfânt. Atlet… p. 307-322.
15 Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI / publicate de Ion Bogdan; ed. P.P. Panaitescu. Bucureøti, 1959, p. 36.
16 Cålåtori stråini despre õårile române. vol.I, ed. Maria Holban. Bucureøti, 1966, p. 149



Eu øi colegii mei ne-am dorit så transparå toate aceste lecturi în noua punere în scenå a piesei Apus de soare a
lui Barbu Øtefånescu-Delavrancea. Am încercat så ”îmbråcåm” astfel acest spectacol, care pânå în clipa de faõå a
ajuns la a 16-a reprezentaõie. Sala Teatrului Naõional Bucureøti, care are 1.270 de locuri, este plinå la fiecare
reprezentaõie. Bucuria mea cea mai mare este cå vine foarte mult tineret la acest spectacol, încântat, se pare, de
atmosfera pe care am reuøit så o creåm. Ne-am gândit så chemåm un regizor de film – Dan Piõa –, care så
reconstruiascå cinematografic aceastå epocå. Spectacolul beneficiazå de unul dinte cei mai buni scenografi –Mihai
Bådescu, de unul dintre cei mai buni compozitori – Adrian Enescu, precum øi de unul dintre cei mai buni costumieri
– Ioana Dragotescu.

Nu am vrut så nu aducem modernitåõi forõate în pieså – miza a fost så fim moderni prin impactul asupra
publicului. Decorul sugereazå o catedralå; spectacolul începe cu momentul în care Øtefan se roagå înainte de a
pleca în ultima sa expediõie în Rusia: spune Tatål Nostru øi, undeva în minte, îi revine imaginea momentului în care
tatål såu este omorât de oamenii lui Petru Aron. Intenõia a fost de a crea un moment de emoõie de la început pânå la
sfârøit, pentru a-i face pe tineri så fie mândri de voievozii noøtri care øi-au apårat õara cu sabia øi cu crucea.

Zilele Bibliotecii Naõionale a României

15

An XI – Nr. 1/2005



Constantin Butuc – Øtefan cel Mare øi Sfânt: istorisiri øi cântece populare strânse la un loc de
Simion T. Kirileanu

Aø vrea så încep prin a face o confesiune: în 1974, când am început så lucrez la Biblioteca Judeõeanå Neamõ,
am avut onoarea øi bucuria de a colabora cu distinsul Atanasie Lupu, precum øi cu minunaõii såi colegi din
colectivul metodic al BCS (BNR). Atunci am primit sfaturi despre cum ar trebui så prelucrez fondul de carte din
fosta bibliotecå a cårturarului Gheorghe Teodorescu Kirileanu de la Piatra Neamõ, care numåra 30.000 volume.

G.T. Kirileanu s-a nåscut în 1872, iar fratele såu, Simion T. Kirileanu, în 1879. Dacå G.T. Kirileanu a devenit,
la îndemnul lui Titu Maiorescu, cel mai bun øi mai pasionat editor al lui I. Creangå, Simion Kirileanu a fost un
neobosit culegåtor de folclor. În urmå cu o sutå de ani, când se marcau 400 de ani de la moartea lui Øtefan cel Mare,
el a publicat cea mai amplå culegere de folclor øi de ateståri în almanahurile øi presa vremii – un adevårat reper
bibliografic – intitulatå Øtefan Vodå cel Mare øi Sfânt. Din îndemnul lui Spiru Haret, culegerea a cunoscut imediat
o ediõie pentru uzul elevilor, prefaõatå de N. Iorga. Remarc cu mare plåcere cå BNR prezintå, în expoziõia de faõå,
trei dintre ediõiile sale. Am reeditat-o øi noi, în acest an, la Piatra Neamõ, luând ca reper ediõia de autor din 1924,
tipåritå cu doi ani înainte de moartea lui Simion Kirileanu.

Pentru cå s-a vorbit aici de emoõia unor pelerinaje øi a contextului în care a fost sårbåtorit Øtefan cel Mare,
vreau så vå dau câteva motive pentru a påstra în memoria dumneavoastrå afectivå câteva repere despre ce
înseamnå entuziasmul, fiorul curat faõå marile personalitåõi ale neamului nostru. În 1904, Spiru Haret a elaborat un
program naõional de cinstire a marelui voievod, la 400 de ani de la moartea sa. Printre judeõele foarte motivate så
participe la aceastå sårbåtoare, s-a aflat øi Neamõul.

În 1904, Putna øi cetatea lui Øtefan cel Mare nu se mai aflau în Õara Moldovei. Cu aceastå durere în suflet au
fost marcaõi 400 de ani. Iatå ce scria un revizor øcolar – dintre cei care au avut misiunea så întocmeascå rapoarte
despre activitåõile incluse în manifestårile din õarå – despre felul în care s-a marcat evenimentul la Târgul Neamõ:
”La serbarea de la Cetatea Neamõ a participat o mare imenså de lume care venea de prin sat de la o depårtare de
peste 25 de km. Cortegiului i s-au alåturat øi turiøtii de la Båile Oglinzi øi Dålõåteøti, precum øi turiøtii care veneau
de la månåstirile Neamõ, Secu, Agapia øi Våratec. Când capul coloanei ajunsese deja la poalele cetåõii, cei din urmå
oameni care abia ieøeau din oraø erau departe cale de câõiva kilometri. Lumea avea impresia cå falnicele ruine ale
cetåõii marelui voievod îi primeau pe strånepoõii lui cu braõele deschise øi inima plinå de bucurie cå i-a mai våzut o
datå în preajma mamei sale de unde ea dase odinioarå lumii pildå de cea mai înõeleaptå mamå. […] Convoiul
înainta måreõ, cu paøi variaõi, când dupå tactul marøul muzicii, când dupå al gorniøtilor øi când dupå al
darabanelor. Impresia generalå era cå au reînviat acele timpuri de glorie stråbunå. Pauza de prânz a serbårii a fost
øi un prilej de odihnå øi de meditaõie pentru participanõii la serbare. Fiecare retråia momentul istoric în felul lui. O
voce misterioaså, låuntricå îi fåcea pe unii oameni så fie veseli iar pe alõii gânditori øi melancolici. [...] Târziu de
tot, pe la ora 22, s-a fåcut retragerea în oraø, în sunetul muzicii øi în ordinea în care s-a venit dimineaõå. Cortegiul
a intrat triumfal în oraøul perfect luminat øi arborat cu drapele naõionale øi a traversat grådina publicå iluminatå
pentru prima datå cu noua lumina Washington”.

G.T. Kirileanu a fost bun prieten cu T. Maiorescu, N. Iorga, C.C. Giurescu, Øerban Cioculescu, Iorgu Iordan,
Virgil Cândea øi Gabriel Øtrempel, cel care a fåcut gestul foarte important de a discuta cu Kirileanu, prin 1959-
1960, despre preluarea fondului såu de manuscrise de cåtre Biblioteca Academiei Române. Din cauza faptului cå
G.T. Kirileanu fusese bibliotecar la Palatul Regal, era vizitat frecvent de”oamenii în uniformå”; a fost chiar la un
pas de a fi arestat, la vârsta de 88 de ani; s-a stins din viaõå în 1960, la Piatra Neamõ.

Kirileanu a participat în 1904 la pelerinajul fåcut la Putna øi la Suceava. Într-o scrisoare, destul de lapidarå,
adresatå folcloristului Arthur Gorovei, pe data de 5 iulie 1904, Kirileanu scria: ”Mult iubite amice Artur Gorovei,
la Suceava am fost cu domnii Petru Poni, C.I. Istrati øi I. Tanovicean. Am dormit la Månåstirea Suceviõa, care mi-a
plåcut foarte mult, iar la ora douå dupå miezul nopõii am plecat cu õåranii purtând lumânåri prin pådure, pe jos,
cinci ceasuri. La Putna, trâmbiõele sunau de pe dealuri; lume multå, mai ales õårånime øi puzderie de ruteni. În
afarå de mormântul lui Øtefan, n-am simõit altå înålõare. Discursul lui Onciul a fost cam rece øi aplaudat numai când
a pomenit de împåråteasa ocrotirii sub care stå acum mormântul lui Øtefan. La banchet, mitropolitul a vorbit
nemõeøte. Seara am plecat iar la Suceviõa cu domnii Nicolae Filipescu, V.G. Morõun, doctorii Ioan G. Radovici-
Ploieøti, Tzigara-Samurcaø øi alõii. Apoi, prin Solca, la Gura Humorului øi Dorna. Mâine dimineaõå plecåm cu
plutele la Broøteni. Nici o publicaõie festivå în afarå de Deøteptarea”. Descrierea lui Kirileanu este, aøadar, mai
puõin entuziastå. Orizontul såu de aøteptare, de om cu amplå deschidere culturalå, fusese probabil mult mai mare.

Reeditând volumul Øtefan Vodå cel Mare øi Sfânt, mi-am permis så scriu o postfaõå în care am vorbit despre
motivul, foarte dezbåtut la noi, pentru care Øtefan cel Mare a fost canonizat. Se spune despre el cå a tåiat capete, cå
a preacurvit, înså lumea uitå cå sfinõii nu s-au nåscut, ci au devenit sfinõi, dupå ce, foarte påcåtoøi fiind, unii dintre
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ei, au primit revelaõia. Øtefan cel Mare a tråit, se pare, o stare de iluminare în timpul båtåliei de la Scheia, fiind în
moarte clinicå. Printr-o coincidenõå greu de înõeles, fiul såu Alexandru a murit exact la 20 de ani – pe data de 26
iulie 1496 – de la ziua în care tatål såu a purtat båtålia de la Råzboieni.

În vara anului 1977, Ana Blandiana øi Romulus Rusan au fost la Piatra Neamõ, ocazie cu au vizitat øi biserica
de la Råzboieni, un adevårat mausoleu-osuar. Ana Blandiana a scris atunci o foarte frumoaså tabletå despre
smerenia de care a dat dovadå Øtefan cel Mare neråzvråtindu-se împotriva lui Dumnezeu, a acceptat înfrângerea de
la Råzboieni øi a scris în pisanie: ”Cu voia lui Dumnezeu a învins pågânul”. Nu s-a revoltat nici pentru moartea
fiului såu Alexandru, care a fost o mare loviturå pentru el.

Bogdan Popa – Øtefan cel Mare în ”lectura” profesorilor de istorie

Øtefan cel Mare, cel a cårui personalitate dominå istoria Moldovei, øi-a pus în umbrå atât urmaøii, cât øi
înaintaøii. Legendele au înlocuit frecvent faptele reale. Epocii lui Øtefan cel Mare i s-a acordat aceeaøi atenõie ca øi
epocii lui Mihai Viteazul.

Se øtie cå manualele sunt citite mult mai mult decât lucrårile specialiøtilor. Operele literare, cinematografice,
teatrale, monumentele øi ceremoniile publice, discuõiile în familie, øi, mai recent, proiectele extracurriculare sunt tot
atâtea auxiliare ale manualelor de istorie.

Regimul comunist a mers pânå acolo încât a încercat så corupå – øi nu o datå cu succes deosebit – øtiinõa øi
memoria. Istoriografia româneascå a început un proces de autoreevaluare øi de cercetare a unor momente
mistificate sau trecute sub tåcere. Interesul s-a îndreptat mai ales spre istoria modernå, inclusiv în predare. Ce
trebuie øi ce nu trebuie så conõinå un manual de istorie? Trebuie så råspundå unor reguli stricte – stimularea
interesului elevului, însuøirea unui minimum de informaõii. Manualul de istorie este mai degrabå un produs social
decât unul øtiinõific, corespunde contextului istoriografic, dar øi celui social general. Datoria unui dascål nu este
doar de a prezenta aspectele pozitive ale unui proces istoric, ci øi de a echilibra prezentarea, pentru a oferi o
imagine globalå asupra trecutului. În noile manuale de istorie existå un evident dezechilibru între prezentarea
politicii interne øi a celei externe a domnitorilor din secolele XV – XVII. Accentul cade mereu pe componenta
militarå øi diplomaticå.

Unii istorici au recunoscut apetenõa profesioniøtilor pentru problematica militarå øi diplomaticå, indiscutabil
mai bine ilustratå de izvoare øi, îndråznesc så afirm, mai importantå pentru urmaøi, mai ales din momentul în care
Øtefan cel Mare a devenit un simbol al luptei pentru independenõå. Politica internå a voievodului nu are aceeaøi
laturå eroicå. Fascinaõia faõå de ostaøii luptând însufleõiõi pentru domnul lor era mult mai mare decât cea faõå de
õåranii a cåror existenõå era guvernatå de grija zilei de mâine sau faõå de economie øi instituõiile Moldovei
medievale.

Elevul pasionat deopotrivå de istorie øi de informaticå s-ar putea înså întreba: Oare cine erau ostaøii
voievodului? Era suficient så strângi õara sub arme? Cum era înarmatå, cum se hrånea, cum era råsplåtitå oastea?
Cum putea fi õinutå õara pe linia de plutire în cazul unui råzboi, mai ales dacå se aplica faimoasa – eficientå, dar
foarte distructivå – tacticå a påmântului pârjolit? Dacå numårul de råzboaie – 34 de victorii, douå înfrângeri – este
egal cu cel al bisericilor øi al månåstirilor ctitorite øi refåcute, cum a fost, în termeni moderni, finanõat acest
program, în egalå måsurå marcat de evlavie, simõ artistic øi politic? Probabil cå liniøtea externå pe care Øtefan o
asigurase Moldovei învingând pe câmpul de luptå singur sau ajutat de trupe aliate, având apoi înõelepciunea de a
confirma diplomatic faptele de arme, a creat õårii sale o pace internå fårå de care nu putem gândi ampla sa operå
culturalå øi religioaså sau stabilitatea relativå a õårii în timpul urmaøilor såi, aproape uitaõi azi de istorie øi de
marele public.

Cercetårile numeroase contureazå o domnie remarcabilå, atât din punct de vedere intern, cât øi extern. Multe
studii acordå interes preponderent politicii externe, diplomatice, militare – un dezechilibru destul de asemånåtor cu
cel constatat în manuale. Chiar øi tezele despre domnia lui Øtefan se încadreazå în aceastå schemå. Dacå dåm
crezare informaõiilor din izvoarele epocii – må refer inclusiv la acele cronici care au fost scrise probabil sub
supravegherea curõii domneøti –, campaniile sale destul de sângeroase, contactele politice cu regatele vecine sau
mai îndepårtate (Veneõia, de exemplu) au atras în mai mare måsurå interesul autorilor. Ponderea deosebitå
acordatå politicii externe îøi poate gåsi argumente øi în izolarea õårii; så nu uitåm de existenõa acelor pete albe pe
care nici renumitele rânduri din Letopiseõul Õårii Moldovei scris de Ureche – ”øi la ospeõe degrabå a vårsa sânge
nevinovat” – nu au cum så le acopere în mod satisfåcåtor. Cu toate cå se admite faptul cå domnia sa a cuprins øi
momente mai puõin plåcute, cum ar fi executarea unor boieri (aceste execuõii nu se petreceau imediat ce trådarea
era comiså, ci atunci cânt voievodul era suficient de puternic pentru a ridica alõi boieri, cel mai probabil din rândul
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celor care se remarcau pe câmpul de båtålie,indiferent de originea lor socialå) sau incursiunile în Transilvania øi
Õara Româneascå (incursiunea din Õara Româneascå, de exemplu, s-a soldat cu distrugerea Bråilei, acõiune fåcutå
pentru a stopa concurenõa comercialå cu Cetatea Albå øi Chilia; acest fapt a generat faimoasa scrisoare a
bråilenilor, consideratå primul pamflet politic din spaõiul românesc), evenimentele de acest tip sunt destul de
ignorate de autorii manualelor øcolare.

În ceea ce priveøte atitudinea sa øi a boierilor såi faõå de viaõa påmânteascå øi faõå de viaõa de apoi, aceasta
poate fi explicatå de mentalitatea medievalå, fundamental creøtinå. Ea este måsura cu care ar trebui så judecåm
evenimentele petrecute în evul mediul românesc, mai cu seamå cå asiståm la un fenomen foarte interesant în
manualele de istorie: evitarea acelor momente care ar putea genera îndoieli asupra eroismului lui Øtefan cel Mare
(chiar dacå istoriografia acceptå, de exemplu, faptul cå la båtålia de la Baia nu doar regele Corvin a fost aproape
de a cådea prizonier, ci øi voievodul Moldovei). Noile manuale continuå inexplicabil så aibå aceastå atitudine øi se
încadreazå, totodatå, dupå pårerea mea, în curentul istoriografic general (cercetarea cu precådere a politicii
externe a Moldovei), fapt care ar putea låsa elevilor multe întrebåri fårå råspuns.

Radu Cerchez – Øtefan cel Mare în ”lectura” profesorilor de istorie

Aproape toõi istoricii medieviøti s-au aplecat asupra perioadei de domnie a lui Øtefan cel Mare. În afarå de
abordarea propriu-zis istoricå – cronici, scrisori, studii –, domnitorul a constituit subiectul a numeroase opere
literare øi cinematografice, toate aceste fiind o surså importantå pentru lectura profesorului. Problema este cå, în
tot acest material despre biografia lui, este greu de despårõit istoria øi legendå; acest lucru se întâmplå mai ales în
învåõåmântul preuniversitar. Una dintre problemele cu care se confruntå mulõi dintre profesori este: ce trebuie så
spun despre Øtefan cel Mare? Acest lucru se întâmplå øi din cauzå cå spaõiul tipografic alocat în manuale øi timpul
alocat predårii lecõiei despre Øtefan cel Mare s-au redus foarte mult.

În 1990, Ministerul Educaõiei øi Øtiinõei a editat, împreunå cu Editura Didacticå, ediõia a 6-a a Manualului de
istorie pentru clasa a VIII-a, scriså de P.P. Panaitescu, care apåruse la editura Scrisul românesc în 1942. Cuvântul
înainte explicå motivele reeditårii acestei cårõi – criza generatå de revoluõie øi necesitatea de a reveni la o manierå
fireascå de predare a istoriei. În aceeaøi prefaõå, se atrågea atenõia cå informaõia este råmaså la nivelul anului 1942
øi se sugera ”folosirea cuceririlor istoriografiei de pânå în zilele noastre”.

În perioada 1991 – 1992, au fost publicate manuale de istorie anticå øi medievalå (pentru clasele a VII-a øi a XI-
a) øi de istorie modernå øi contemporanå (pentru clasele a VII-a øi a XII-a). Aceste manuale sunt criticate øi în ziua
de azi, deøi nu mai sunt în uz. Ele au fost înså apårate de autori, cu argumentul cå a fost tot ceea ce s-a putut face într-
un timp foarte scurt øi cå, oricum, fiind manuale de tranziõie, sunt mai bune øi mai actuale decât cel al lui
P.P. Panaitescu.

Manualele alternative au apårut abia la sfârøitul anilor ’90, øi au provocat dispute aprinse. Din 1990 øi pânå
în 2004, numårul manualelor de liceu (pentru clasa a XII-a) a scåzut de la 8 la 5. Aceste manuale påcåtuiesc prin
faptul cå sunt mult prea concise. Øtefan cel Mare este tratat acum doar în cadrul unei lecõii care se intituleazå
Politica externå a voievozilor români în secolele XV – XVI, alåturi de alõi cinci domnitori. De la un numår de 11 –
14 pagini, Øtefan cel Mare are acum aproximativ 20 de rânduri! Sigur, el mai este pomenit øi în alte lecõii despre
cultura øi civilizaõia medievalå româneascå în context european. Acest lucru nu se întâmplå neapårat din vina
autorilor de manuale, ci mai degrabå din vina programei øi, mai ales, a orientårii istoriografice contemporane, care
pune accent, în manualele øcolare, pe studierea secolelor XVIII – XX. În contextul în care Øtefan cel Mare este
considerat atât de important pentru istoria României, este totuøi greu de înõeles de ce îi este alocat atât de puõin
timp. Dacå un elev s-ar ghida numai dupå manual, ar putea înõelege cå domnitorii români nu au avut politicå
internå! Nu existå decât båtålii cu diverøi inamici! În afarå de menõionarea oøtii celei mari øi de înøiruirea
principalelor dregåtorii, nu existå nici un fel de referire la politica internå.

Dupå 1989, toatå lumea cerea adevårul istoric ascuns de istoriografia comunistå. Pårerea mea este cå nimeni
nu poate afirma azi cu tårie cå a descoperit acest adevår. Cred cå discuõia despre Øtefan cel Mare ne demonstreazå
faptul cå adevårul istoric nu existå, în fapt. Sigur, øtim cå a existat Øtefan cel Mare, cå a domnit între anii 1457 –
1504, cå s-a båtut cu otomanii, cu Radu cel Frumos etc., dar nu ne putem baza documente ”obiective” – nimic din
ceea ce existå ca document, nu numai despre Øtefan cel Mare, ci øi despre Burebista, Carol cel Mare etc., nu poate
fi considerat adevårat 100%. Cronicile øi scrisorile oficiale reflectå fie politica aceluia care a comandat cronica sau
a aceluia sub domnia cåruia s-a scris cronica, fie punctul de vedere al unui cronicar sau istoric care nu prea îl avea
la inimå pe cel despre care scria, fie, cum este cazul lui Ion Neculce cu O samå de cuvinte, scriitorul se bazeazå pe
informaõii care i-au parvenit pe cale oralå.
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Un test dat unor copii de clasa a IV-a mi-a aråtat cå tot ce øtiau despre Øtefan cel Mare se rezuma la faptul cå
a fost un domnitor, nu era înså foarte clar unde a domnit; unii dintre ei au spus cå este înmormântat la Cozia, foarte
mulõi au spus cå a dat 7 munõi unor flåcåi... Cam la atât se reduce informaõia cu care elev intrå în clasa a V-a! În
clasa a VIII-a, elevul primeøte o serie de informaõii despre evenimente care fie nu sunt verificate, fie nu au legåturå
cu realitatea. De exemplu, despre båtålia de la Vaslui, singura informaõie datå este un citat din Fraõii Jderi... Unele
informaõii sunt fie voit alterate, fie omise din manual, deøi istoriografia le acceptå. Consider cå un elev în clasa a
XI-a sau a XII-a, care este deja matur, trebuie så primeascå informaõii cât mai complete, chiar dacå este vorba de
episoade din politica lui Øtefan care nu ne convin – vezi episodul de la Baia, când Øtefan cel Mare a fost pe punctul
de a cådea prizonier, episodul faimoasei scrisori a bråilenilor (ce contrazice teoria potrivit cåreia intervenõiile lui
Øtefan cel Mare au fost aprobate de locuitorii de aici, care ar fi dat astfel dovadå de conøtiinõå naõionalå).

O mare greøealå a istoriografiei noastre øcolare este prezentarea în paralel a lui Vlad Õepeø øi Øtefan cel Mare.
Or, ei au domnit în paralel doar 5 ani, restul de 42, Øtefan cel Mare nu a avut în permanenõå un aliat sigur în Õara
Româneascå. Øtim foarte bine cå a avut nenumårate intervenõii în Õara Româneascå, pentru a-øi pune domni aliaõi.
Unii trådau, alõii mureau, alõii reuøeau så îl ajute pentru o perioadå. Aceastå scrisoare a bråilenilor ne spune foarte
clar cå locuitorii Bråilei se declarau de partea domnitorului lor, Basarab, ”chiar de-ar fi så ne pierdem capetele”–
intervenõia întreprinså de Øtefan cel Mare nu era deloc pe placul lor.

Informaõia pe care elevul o primeøte este alteratå mai ales din cauzå cå manualele prezintå, cu predilecõie,
faptele bune. De fiecare datå când un domnitor a câøtigat o båtålie, a fåcut-o pentru cå a fost deosebit de viteaz sau
pentru cå a fost un foarte bun strateg. Dacå a pierdut, nu a fost din cauzå cå øi-a pierdut vitejia sau pentru cå a fåcut
o greøealå tacticå, ci pentru cå a existat o ”defecõiune”... Or, ar trebui så acceptåm eroarea umanå. Foarte rare sunt
înfrângerile despre care se admite cå au avut urmåri grave, negative. În general, se spune cå pierderile au fost
minore, cå a fost pierdutå o båtålie, dar nu råzboiul etc. Øtim înså cå, de foarte multe ori, armata era distruså,
împråøtiatå, õara era devastatå. Nicåieri nu se explicå øi nici un elev nu înõelege cum se aplica acea” tacticå a
påmântului pârjolit”, øtiut fiind cå ea avea urmåri nefaste asupra locuitorilor: indiferent cât de fertile ar fi fost
påmânturile, în douå luni nu se putea face nici o recoltå. Ca profesor, întrebarea care mi se pune frecvent este: Bine,
bine, dacå noi i-am båtut pe turci tot timpul, de la Vladislav Vlaicu øi pânå la ultimele mari båtålii, de ce a trebuit
så avem Råzboiul de Independenõå din 1877?!

O explicaõie care lipseøte din manuale este øi cea legatå de distincõia care ar trebui fåcutå între turci øi otomani.
Peste tot se spune cå Øtefan cel Mare sau Mihai Viteazul s-a båtut cu turcii. Cred cå ar trebui så facem înså aceastå
diferenõå, pentru cå, aøa cum øtim cå din oastea cea mare a lui Øtefan nu fåceau parte chiar toõi locuitorii, aøa
trebuie så înõelegem øi cå nici turcii, care erau clasa de jos a Imperiului Otoman, nu aveau putere de decizie; ei
participau la lupte mai ales pe post de carne de tun.

Manualele trebuie completate cu informaõii suplimentare pe care profesorul trebuie så le ståpâneascå foarte
bine. Informaõia brutå este preferabilå comentariilor sau analizelor ample, pentru cå ea favorizeazå conturarea
unei påreri proprii. Istoriografia românå trebuie så accepte cå eroii naõionali au fost oameni cu bune øi cu rele øi cå
prezentarea integralå a informaõiei nu înseamnå demitizare sau lipså de respect, ci o prezentare complexå øi
completå a personalitåõilor respective, în contextul istoric al epocii în care acestea au tråit1.
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1. Pentru respectarea principiului et altera pars, dar øi pentru consistenõa conõinutului ei, prezentåm replica istoricului Sergiu
Iosipescu la opiniile profesorului Radu Cerchez: ”Din câte înõeleg din discursul dumneavoastrå, istoria este povestea unor
oameni care nici nu au existat, dacå nu existå adevår istoric! Dincolo de acest gen de afirmaõii, trebuie så înõelegem cå existå o
altå istorie a românilor. Din påcate, øi aceea care s-a fåcut pânå în 1989, øi cea care se face acum, în manuale, se aflå foarte
departe de realitate.
Tråim într-o istorie miticå! Marx vorbea de 40.000 de õårani luaõi de la coarnele plugului, înså aøa ceva nu exista în Moldova
secolului XV! Mai mult chiar, în Moldova nici nu existau õårani în sensul în care credea Marx! Õåranii din Moldova erau
proprietari privilegiaõi, aveau proprietåõi de 20-30 de hectare øi aveau obligaõia så vinå la oaste – o spun cronicile adevårate,
nu vreun scriitor – cu carul, cu pintenii etc. Erau cu totul alte realitåõi!
În perioada comunistå, s-a pornit de la modelul marxist pentru ceea ce trebuia så fie societatea feudalå øi s-a suprapus acest
model peste organizarea socialå a Õårilor Române... Nimic din ceea ce am învåõat în øcoalå, cel puõin pânå în 1989, nu existå
de fapt!.. iar ce se învaõå acum nu este decât un mic surogat de lucruri care fie nu sunt controversate, fie se øtiu øi se admit în
general. Am avut sau n-am avut feudalism în Õårile Române? Exista sau nu exista o õårånime ca în Anglia, de pildå, sau ca în
Franõa? Sunt lucruri pe care nu avem curajul så le spunem. Cine erau, de fapt, boierii? Cum erau øi cine erau domnii? Am auzit
pe cineva afirmând cå ei ar fi fost un fel de preøedinõi de republicå!... Nu e posibil så spui asemenea tråsnåi! Aceste lucruri
aratå cum vrem så aparå istoria, în nici un caz cum este ea cu adevårat. Eu øi mulõi dintre prietenii mei – Øtefan Gorovei, de
pildå, care a scris enorm despre Øtefan cel Mare – nu avem, din nefericire, capacitatea lui N. Iorga, care gåsea energie pentru
a scrie, pe lângå studiile sale de istorie, øi câte un manual. Am scris øi eu o parte dintr-un manual de clasa a X-a de istorie
universalå, nu de istoria României, spre pårerea mea de råu. Sunt autori øi edituri preferate de MEC, mie nu mi s-a cerut så
scriu un manual de istoria românilor. Lucrurile ar merita cu siguranõå o dezbatere publicå în acest sens”.



Ioan Låcustå – Anul Øtefan cel Mare în revista Magazin istoric

În primul, rând mulõumesc, în numele revistei noastre, pentru invitaõia de a participa la Zilele Bibliotecii
Naõionale. Am asistat ieri cu mare interes la dezbaterile legate de evocarea lui Øtefan în istoriografie øi în arta
teatralå. Nu vreau så fac o istorie amånunõitå a prezenõei lui Øtefan cel Mare în paginileMagazinului istoric. Øtefan
cel Marea fost, alåturi de alõi domnitori ai istoriei naõionale, o prezenõå permanentå în cei peste 36 de ani de
apariõie a revistei. Redacõia nu a organizat o campanie în sine de marcare a acestui moment aniversar din 2004,
înså, în contextul sårbåtoririi lui Øtefan cel Mare, a acordat o pondere mult mai substanõialå acestui subiect.

Anul acesta, pomenirea lui Øtefan cel Mare a fost prezentå aproape numår de numår, prin articole despre
personalitatea sa, despre ceea ce însemna contemporaneitatea sa, despre locul såu în istoria europeanå. Aø aminti
aici articolul domnului Constantin Rezachievici, publicat în douå numere ale revistei (ianuarie øi februarie 2004) øi
consacrat luptei de la Vaslui, în care autorul face o analizå a argumentelor privind locul øi momentul ales pentru
desfåøurarea båtåliei. Ieri s-a amintit aici faptul cå atât domnul Sergiu Iosipescu, cât øi domnul Constantin Butuc
sunt de pe meleagurile vasluiene. Pentru a adeveri cele susõinute în articol, domnul Rezacheivici a båtut cu pasul
locurile unde s-a desfåøurat båtålia. Este, dacå vreõi, încercarea istoricului de a cunoaøte locurile despre care scrie,
oferind astfel informaõii emoõionale, care sunt mai relevante chiar decât pagina documentului.

Tot din ciclul de articole consacrate lui Øtefan cel Mare, amintesc aici øi pe cel despre relaõiile sale cu Vlad
Õepeø. Lucrul pe care redacõia noastrå l-a realizat în mod deosebit faõå de celelalte publicaõii de culturå øi de
popularizare a istoriei a fost cå a încercat så prezinte personalitatea lui Øtefan din perspectiva lumii bisericeøti.
Arhiepiscopul Pimen al Sucevei øi Rådåuõilor a semnat astfel pagini de evocare cu un caracter profund personal,
vorbind nu numai despre Øtefan ca om al bisericii, ci mai ales despre cultul lui Øtefan în Bucovina, în ultima
jumåtate de veac. Evocårile sunt cu atât mai interesante øi mai emoõionante cu cât se referå la întâmplåri tråite
chiar de Înalt Prea Sfinõia Sa, pe vremea când era stareõ al Månåstirii Putna. Între altele, a evocat faptul cå, în
timpul lui Ceauøescu, cultul lui Øtefan nu a fost asumat de puterea politicå. Nicolae Ceauøescu a venit, la un moment
dat, într-o vizitå la Putna øi, la câteva zile dupå aceea, a avut loc o festivitate de comemorare a voievodului, fåcutå
înså în cadru strict bisericesc. ÎPS Arhiepiscopul Pimen a fost cel care, în 1991, a prezentat, în øedinõa Comisiei de
Istorie Ecleziasticå din cadrul Patriarhiei Române, studiul documentar prin care s-a luat în discuõie (lucru aprobat
øi confirmat ulterior de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române) canonizarea lui Øtefan. Am avut privilegiul så particip
la aceastå øedinõå, revista noastrå fiind membrå a Comisiei de Istorie Bisericeascå conduså de regretatul Mitropolit
Nestor Vornicescu al Olteniei. Pentru cå ieri s-a vorbit aici despre temeiurile canonizårii lui Øtefan, vreau så vå
spun cå la acea øedinõå au participat înalõi ierarhi ai Bisericii noastre – Mitropolitul Daniel, Episcopul Casian al
Dunårii de Jos –, reprezentanõi ai cultelor protestant, calvin øi catolic, istorici, profesori, universitari de dogmaticå,
de drept bisericesc øi de istoria religiilor. Canonizarea unui sfânt nu se face întâmplåtor, ci doar dacå sunt
îndeplinite câteva condiõii care fac parte din protocolul canonizårii. S-au discutat atunci opt sau nouå puncte ale
protocolului canonic. S-a spus – øi Biserica recunoaøte acest lucru, nu numai în cazul lui Øtefan, ci øi în cazul multor
altor sfinõi – cå, la o anumitå etapå în viaõå, care, în limbaj monahal, înseamnå ”viaõå îmbunåtåõitå”, acesta se
desparte de cele lumeøti; drumul spre sfinõenie este deschis fiecårui om pornit pe calea lui Dumnezeu.

Am remarcat cu mare tristeõe, nu numai în 2004, ci øi cu alte ocazii, cå, atunci când se vorbeøte despre Øtefan
cel Mare, sunt eludate multe dintre fapte sale, accentuându-se øi exhibându-se doar cele câteva aspecte profund
omeneøti ale biografiei sale. Dupå pårerea mea, nocive sunt nu dezbaterile pe aceste teme, ci tonul defåimåtor øi
denigrator pe care îl adoptå unele interpretåri prezente nu atât în istoriografie, cât în presa de popularizare
istoricå, amatoare de senzaõional øi, uneori, chiar în manualele øcolare. Lucrurile sunt mult mai complicate decât
par la prima vedere, înså nu se poate lansa o afirmaõie tranøantå aøa cum a fost aceea de ieri cå nu ar exista
istoriografie... Acesta este, cel mult, un act de bravurå! Se constatå, în schimb, mari deficienõe – care se perpetueazå
de multe generaõii – în felul în care societatea popularizeazå øi promoveazå valorile în rândul generaõiilor tinere.
Indiferent de cât de tendenõios poate fi abordat în manual un anume subiect, o anumitå personalitate sau epocå,
rolul hotårâtor îl are totuøi educatorul, profesorul. Dacå este înzestrat cu har øi adevår, are multe alte posibilitåõi
prin care så îl apropie pe elev de istorie, prin lecturi asistate, prin discuõii direcõionate, prin stimularea interesului
pentru anumite valori, chiar în pofida a ceea ce ar putea spune un manual.Magazin istoric încearcå så suplineascå,
pe cât este posibil, acest gol din educaõia elevilor. Deøi posibilitåõile noastre sunt, din påcate, limitate, încercåm så
påstråm legåtura cu cititorii noøtri din øcoli. Din punctul acesta de vedere, ne bucuråm de ecouri cålduroase øi
numeroase. Deja putem vorbi de cititori de Magazin istoric din cel puõin trei generaõii! Îl citeøte bunicul, îl citeøte
tatål øi acesta predå øtafeta copiilor, lucru extrem de încurajator pentru noi.

Revenind la prezenõa lui Øtefan cel Mare în revista noastrå, pe lângå articolele dedicate integral personalitåõii
sale, a fost evocat øi indirect, în alte articole sau grupaje tematice. La rubrica ”România acum 100 de ani” a
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doamnei Georgeta Penelea, a fost amintitå sårbåtoarea de la Putna, aøa cum s-a reflectat ea în presa din urmå cu o
sutå de ani. Am publicat chiar în numårul 1 din 2004 o relatare ineditå a istoricului Radu Florescu, prezent – pe
atunci fiind un copil de 10-11 ani – în 1904 la serbårile de la Putna, cu amintirile sale legate de D. Onciul øi N.
Iorga sau de acea coroanå de lauri de bronz pe care Liga Culturalå pentru Unitatea Tuturor Românilor a dus-o la
Putna, reuøind så o strecoare pe sub nasul vameøilor austro-ungari.

În rubrica mea ”În Bucureøti, acum 50 de ani”, am selectat câteva momente legate de evocarea lui Øtefan din
1954, în alt context øi cu alte semnificaõii ideologice. Ieri a fost amintit aici P.P. Panaitescu, dar cel care a dat tonul
unei noi ”interpretåri” a lui Øtefan în acei ani a fost Barbu Câmpina, care a încercat så demonstreze teoria ”luptei
de claså” în anii lui Øtefan cel Mare – oscilaõiile sale în atitudinea faõå de boieri, teza cå Øtefan era slab atunci când
boierii erau puternici øi puternic atunci când boierii erau slabi, bineînõeles, cu inevitabilul loc comun al publicisticii
de atunci cå Øtefan a fost, în întreaga sa politicå, un fervent susõinåtor al luptei comune antiotomane, alåturi de
poporul eliberator rus. Din påcate, astfel de idei s-au perpetuat sub diferite forme. Aståzi, existå pericolul ca, în
contextul noilor realitåõi istorice, Øtefan så fie våzut ca un promotor al ideilor privind aderarea noastrå la Uniunea
Europeanå sau la NATO! În istoriografie, dar mai ales în publicisticå, cu o dozå de entuziasm øi de inconøtienõå, se
poate afirma aproape orice...

Revenind la latura religioaså a personalitåõii sale îmbunåtåõite, un lucru foarte puõin cunoscut de cercetåtori øi
care a fost prezentat de revista noastrå în acest an aniversar, este cå Øtefan cel Mare s-a cålugårit în ultimele sale
såptåmâni de viaõå. A fost înmormântat ca monah. Predarea tronului fiului såu a fost nu numai un act formal de
alåturare la domnie, ci a însemnat øi predarea prerogativelor puterii. Mormântul lui Øtefan nu a mai fost deschis de
aproape 150 de ani. Dupå cum aråta istoricul Rezacheivici într-un articol apårut în revista noastrå, ultima
dezgropare a osemintelor voievodului a fost fåcutå în 1856 de un grup de cercetåtori vienezi, cu aprobarea
mitropolitului de atunci al Bucovinei, în timpul unor lucråri de renovare ale Månåstirii Putna. Aceasta este a doua
øi ultima, pânå acum, dezgropare. S-a constatat atunci (lucru despre care existau deja unele informaõii) cå obiectele
de preõ fuseserå furate øi cå locul adevårat al mormântului nu este cel situat sub piatra tombalå, explicaõia fiind
aceea cå, astfel, cei care intrau sau ieøeau din bisericå nu påøeau direct peste mormânt. Tot atunci s-a constatat cå
Øtefan nu fusese aøezat în sicriu, ci fusese îmbråcat într-un cearceaf-giulgiu øi aøezat pe un pat de fier, cu 13 bare
metalice øi cu o cåråmidå la cåpåtâi. Toate aceste elemente õin de tradiõia monahalå de îngropare a cålugårilor.
Iatå, aøadar, încå un argument pentru recunoaøterea sfinõeniei lui Øtefan.

L-am ascultat ieri cu interes pe actorul Costel Constantin vorbind despre felul în care s-a apropiat de Øtefan cel
Mare. Se adevereøte faptul cå, uneori, dincolo de bibliografia parcurså, dincolo de indicaõiile regizorale, artiøtii au
un simõ deosebit al personajului. Intuiõiile actorului pot explica uneori mult mai bine decât pagini întregi de carte.
Legat de aceasta, vå pot spune cå am realizat un interviu cu actorul Victor Rebengiuc, publicat în douå numere; în
finalul discuõiei, domnia sa îøi mårturisea regretul – lucru interesant pentru un actor de tipologia lui Rebengiuc –
cå, de-a lungul carierei sale, n-a avut ocazia så îl interpreteze pe Øtefan cel Mare, nici pe scenå, nici în film. De
obicei, actorii îøi exprimå regretul cå nu l-au putut interpreta pe Hamlet sau pe Othello. Mi s-a pårut semnificativ
pentru modul nostru de a ne raporta la istoria naõionalå.

Voi încheia cu o mårturisire, de data aceasta nu de redactor la Magazin istoric, ci de scriitor: datorez foarte
mult Bibliotecii Naõionale a României. Una dintre cele mai tulburåtoare experienõe ale mele, ca tânår student în
Bucureøti, în urmå cu aproape 40 de ani, a fost contactul cu aceastå bibliotecå. Dacå la Biblioteca Academiei noi,
studenõii, nu aveam drept de acces, la BCS puteam citi multe dintre cårõile apårute în anii interbelici. Pentru un
tânår venit dintr-o lume a satului, a târgurilor – Galaõiul era un târg în urmå cu 50 de ani –, aceasta a fost o
experienõå hotårâtoare.

Spun acestea nu pentru a vå înduioøa, ci pentru cå sunt conøtient de marele rol pe care biblioteca, øi cu atât mai
mult o bibliotecå naõionalå, îl joacå în formarea tineretului. Lumea bibliotecii este o lume cu totul specialå, cu legile
ei, aparent dure, o lume ”închiså”, dar cu o foarte mare deschidere culturalå.

Vå felicit pentru apariõia acestui prim numår din Revista Românå de Istorie a Cårõii, o publicaõie care meritå
a fi cunoscutå øi dincolo de lumea bibliotecilor øi a cercetåtorilor. Am reõinut din sumarul ei o temå generoaså de
cercetare øi de publicisticå, plecând de la consideraõiile domnului Daniel Nazare, de la Braøov, care vorbeøte de
rezistenõa prin biblioteci în perioada comunistå.

Se vorbeøte foarte mult despre rezistenõa prin culturå – rezistenõa scriitorilor, a pictorilor, a intelectualilor. De cele
mai multe ori, aceastå rezistenõå ceda în faõa comenzilor substanõial remunerate. Înså, cu puõinå strådanie, oricine
poate gåsi temeiuri ale unei rezistenõe în acei ani. Una dintre cele mai autentice forme de rezistenõå culturalå a fost
înså cea din lumea bibliotecilor, pentru cå aici – spun aceasta tocmai pentru cå øtiu destul de bine soarta unor cårõi, a
unor publicaõii – ea s-a påstrat, în pofida interdicõiilor øi a presiunilor. O datå cu acea Convenõie de armistiõiu, fåcutå
sub presiune stråinå, multe biblioteci particulare au dispårut, fondurile lor au fost înså preluate parõial de marile
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biblioteci. Încålcând interdicõiile, uneori cu riscuri destul de mari, oamenii bibliotecii îngåduiau accesul øi celor care
”nu aveau dreptul” la o altå lecturå decât cea permiså de cenzori. Poate ar merita ca, sub auspiciile Bibliotecii
Naõionale, så se organizeze un simpozion despre aceastå formå de rezistenõå prin biblioteci.

Tabita Chiriõå – Øtefan cel Mare – o cronologie a receptårii

1871
În 1870, se împlineau 400 de ani de la sfinõirea Månåstirii Putna. Într-un moment în care majoritatea

teritoriilor româneøti erau sub ståpânirea unor mari imperii, studenõii Români de la Viena au gândit un eveniment
care så polarizeze toatå suflarea româneascå. Importanõa evenimentului de la 1871 consistå în ideile pe care le-a
pus în circulaõie øi în reverberaõia pe care aceste idei au avut-o în deceniile urmåtoare, pe plan politic øi cultural,
pentru unitatea naõionalå a românilor.

Istoriografia româneascå nu a ajuns încå la o concluzie în ceea ce priveøte persoana care a iniõiat sårbåtoarea
de la Putna din 1871. Majoritatea surselor îl desemneazå pe Mihail Eminescu, altele vorbesc de studentul
Constantin Aronovici sau de transilvåneanul Aurel Mureøianu. Alegerea Bucovinei ca loc de desfåøurare a acõiunii
nu este întâmplåtoare, întrucât era singurul teritoriu românesc aflat sub ståpânirea monarhiei Austro-Ungare în
care legislaõia permitea desfåøurarea unei astfel de acõiuni cu caracter naõional.

Comitetul de iniõiativå a elaborat un Apel care a fost difuzat în presa vremii øi care s-a bucurat de o largå
susõinere, nu numai în mediile universitare, ci øi în rândul oamenilor obiønuiõi. Aniversarea, conceputå drept
serbare naõionalå, urma så se desfåøoare, conform Proiectului de program, la data de 27 august 1870. La începutul
lunii august 1870, s-a hotårât amânarea acõiunii pentru anul 1871. Motivul oficial al amânårii serbårii a fost
izbucnirea råzboiului dintre Franõa øi Prusia.

Serbarea de la Putna s-a õinut în august 1871 øi a avut parte de o organizare deosebitå. Ziarele øi revistele
vremii relateazå pe larg desfåøurarea evenimentului (Curierul de Iaøi etc.). O estimare a cheltuielilor indicå o sumå
considerabilå – 35.000 de florini (70.000 coroane). Un amånunt care ar putea så ne dea o idee asupra
dimensiunilor acestei serbåri îl constituie øi datele referitoare la materialele folosite pentru decorarea månåstirii:
200 steaguri, 500 lampioane de hârtie, 5.000 candele, 100 de øtiubeie de råøinå pentru iluminare; a fost comandatå
øi o urnå de argint în care a fost adus påmânt din toate provinciile româneøti.

1904
Iniõiatorul comemorårii naõionale din 1904 a fost marele pedagog Spiru Haret, pe atunci Ministrul Instrucõiunii

Publice øi al Cultelor. Evenimentul a fost marcat prin serbåri organizate pe întreg teritoriul regatului.
Ziarul Epoca din 13 aprilie preia un articol din Deøteptarea (editatå la Cernåuõi), cu un discurs declarat

naõional:”Øtefan cel Mare nu era domnul Moldovei de azi. Moldova cea veche era õara lui øi din ea fåcea parte øi
Basarabia, øi Bucovina […] Din diadema lui Øtefan cel Mare nu numai Carol I øi-a fåurit o jumåtate din coroana sa,
ci o piatrå nestimatå luceøte øi în coroana Habsburgilor øi alta împodobeøte capul Õarului rusesc”.

Numårul din 8 mai redå un fragment din lucrarea lui N. Iorga intitulatå Istoria lui Øtefan cel Mare pentru
poporul român. Începând cu luna iunie, ziarul prezintå constant øtiri, relatåri despre pregåtirile pentru marea
sårbåtoare de la Putna: numårul din 20 iunie oferå programul sårbåtorii de la Putna, numårul din 2 iulie conõine o
relatare despre øedinõa festivå din Academia Romanå, prezidatå de I. Kalinderu, la care au participat: N. Iorga, B.P.
Hasdeu, I. Bogdan, V. Babeø, I. Bianu, Saligny etc. Cu prilejul acestei øedinõe, I. Kalinderu a õinut o cuvântare
despre viaõa øi domnia lui Øtefan cel Mare, despre care afirmå: ”nimeni n-a înõeles ca el chemarea neamului
românesc øi n-a øtiut deopotrivå cu dânsul så ne ducå mai bine spre realizarea ei”. Numerele urmåtoare ale ziarului
Epoca oferå øtiri despre serbårile desfåøurate în õarå: Putna, Suceava, Iaøi, Ploieøti etc. În 3 iulie, Epoca prezintå
un grupaj dedicat comemorårii lui Øtefan cel Mare: D. Onciul – La ziua de 2 iulie; M. Eminescu – Doina; V.
Alecsandri – Poezii; rugåciuni care se citesc la pomenirea lui Øtefan cel Mare etc. Numårul din 4 iulie redå
discursul lui Ion Bogdan, decan al Facultåõii de Litere din Bucureøti, õinut la serbarea din capitalå, precum øi
numeroase materiale informative despre sårbåtorirea lui Øtefan în õarå.

Adevårul de dimineaõå recupereazå, în grupaje dinamice, diversele reprezentåri iconografice ale lui Øtefan cel
Mare, realizând un adevårat serial în imagini. Aceste grupaje, care însoõesc numeroasele articole, relatåri,
informaõii, acoperå aproape zilnic lunile iunie, iulie øi august 1904.

Ziarul Adevårul prezintå pe prima paginå, începând cu data 30 iunie, un serial de desene tematice, ilustrative
pentru ceea ce înseamnå personalitatea lui Øtefan cel Mare øi epoca sa: Øtefan cel Mare pe patul de moarte
povåõuindu-l pe fiul såu Bogdan så închine õara turcilor (în numårul din 30 iunie), ruinele Cetåõii Baia øi medalia
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omagialå Øtefan cel Mare din 1904 (în numårul din 1 iulie), Øtefan cel Mare øi ”cele trei orfane”: Basarabia,
Bucovina øi Transilvania (în numårul din 2 iulie), procesiunea istoricå din 2 iulie din Bucureøti (în numårul din 3
iulie) etc. În numårul din 30 iunie este prezentatå o genealogie a lui Øtefan cel Mare, iar într-un numår din iulie – un
pamflet intitulat Carol I øi Øtefan cel Mare.

Øi Universul apeleazå la fotografie øi desen pentru a-l omagia pe marele voievod: Biserica de la Råzboieni
(numårul din 2 iulie), Månåstirea Putna (numårul din 4 iulie), Biserica øi podul din Borzeøti (numårul din 5 iulie),
statuia ecvestrå a lui Øtefan din Iaøi (numårul din 6 iulie).

Ziarul Conservatorul din 27 mai prezintå o cronicå a cårõii lui Ionescu-Gion intitulatå Øezåtoarea Øtefan-
Vodå; numårul din 10 iunie redå în serial fragmente din conferinõa susõinutå la Academia Românå de Gr. Tocilescu
(serial continuat în numerele din perioada 27 iunie – 4 iulie).

1954
Sistemul comunist a adus în istoriografia româneascå falsificare øi degringoladå. Faptele øi realizårile

domnitorilor trebuia så fie, dintr-o datå, privite critic, întrucât aceøtia aparõinuserå clasei exploatatoare. Un
domnitor precum Øtefan îøi putea justifica calificativul de ”cel Mare” numai dacå putea fi asociat cu ideea de
”luptå progresistå” a ”maselor populare”. Cât despre calificativul de ”Sfânt”, acesta trebuia anulat din start.

O personalitate istoricå de talia lui Øtefan cel Mare, a cårui imagine era puternic ancoratå în conøtiinõa
românilor, era înså greu de anulat. Regimul comunist a încercat så amputeze øi så ajusteze imaginea lui Øtefan cel
Mare, dupå chipul øi asemånarea ideologiei marxist-leninist-staliniste. Printr-un decret al guvernului RPR, s-a luat
decizia ca sårbåtorirea domnitorului, cu ocazia sårbåtoririi a 450 de ani de la moartea sa, så se desfåøoare pe
teritoriul întregii õåri, la data de 2 iulie 1954.

Comemorarea urma så se desfåøoare înså fårå implicarea Bisericii Ortodoxe Române. Månåstirea Putna, ca øi
celelalte ctitorii religioase ale lui Øtefan cel Mare, au fost trecute sub tåcere. Chiar øi în aceste condiõii, Biserica
Ortodoxå Românå a putut så îøi exprime oficial poziõia în publicaõiile sale de specialitate. Astfel, în Revista
Patriarhiei a fost menõionatå pe larg aniversarea domnitorului øi a fost publicat un articol cu un conõinut conceput
în respectul faõå de adevårul istoric; aici apårea øi propunerea de canonizare a lui Øtefan cel Mare.

Flacåra din 1 iulie prezintå, în tradiõia ziaristicii sovietice, un reportaj despre ”prefacerile” prezentului
comunist în Moldova lui Øtefan. Drum nou din data de 5 iulie marcheazå momentul de sårbåtoare printr-un modest
øi råzleõ fragment din Fraõii Jderi… Nici România liberå nu este mult mai generoaså cu acest eveniment – singurul
numår al publicaõiei care abordeazå subiectul este cel din 1 iulie, în care este prezentat un grupaj de relatåri,
articole øi imagini pe paginå întreagå. Informaõia Bucureøtiului prezintå în grupajul din 1 iulie poezii, evocåri, o
reproducere a lucrårii lui Th. Aman (Øtefan cel Mare øi aprodul Purice), o cronicå la Apus de Soare – teatru
radiofonic în interpretarea lui G. Calboreanu (comentariile despre piesa radiofonicå Apus de soare vor continua øi
în numårul din 2 iulie).

Ceva mai multe informaõii despre felul în care a fost sårbåtorit Øtefan cel Mare apar în ziarul Scînteia: în 1 iulie
(douå evocåri ale personalitåõii Øtefan cel Mare) øi în 3 iulie (prezentarea lucrårilor din Øedinõa comemorativå de
la Ateneul RPR – informaõie preluatå de la Agerpres –, relatåri despre manifestårile legate de comemorarea lui
Øtefan cel Mare la Iaøi).

1957
În 1957, cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la urcarea pe tron a lui Øtefan cel Mare, a avut loc o adevåratå

sårbåtoare, organizatå la iniõiativa unui grup de studenõi din Iaøi. Printre organizatori s-au aflat nume importante,
precum: Alexandru Zub, Mihalache Brudiu, Aurelian I. Popescu Dumitru Vacariu.

A fost elaborat un program al evenimentului care cuprindea o secõiune øtiinõificå øi una artisticå. Aniversarea a
avut loc la Universitatea din Iaøi, în zilele de 12 øi13 aprilie 1957. Pe 14 aprilie, a fost organizatå o excursie la Putna.

Dacå toate celelalte aniversåri de la Putna au fost pline de fast øi au avut un puternic ecou în rândul românilor,
aceastå serbare a fost mai degrabå una a tåcerii, cu urmåri nefaste pentru organizatori, care au fost judecaõi øi
condamnaõi la câte 8-10 ani de închisoare.

Notå. Pentru expunerea de faõå, au fost utilizate rezultatele cercetårii întreprinse asupra fondului de publicaõii seriale ale
BNR – Colecõii Speciale. Rezultatele cercetårii care a vizat perioada mai – august 1904, respectiv mai – august 1954, indicå un
numår de 15 cotidiane øi reviste care au tratat despre acest eveniment: Luceafårul, Familia, Epoca, Adevårul, Adevårul de
dimineaõå, Conservatorul, Drapelul, La Roumanie, Voinõa naõionalå (pentru comemorarea din 1904), Flacåra, Drum nou,
România liberå, Informaõia Bucureøtilor, Scînteia (pentru comemorarea din 1954).

Din echipa care a realizat aceastå cercetare au fåcut parte: Tabita Chiriõå, Letiõia Constantin, Luminiõa Gruia, Anca Moraru,
Emil Tudor.
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Anul 1857
• Dråghici, Manolache. Istoria Moldovei pe timp de 500 ani, pânå
în dzilele noastre. Iaøii, 1857.
Anii 1904 - 1905
• Antonovici, Ioan. O cålåtorie la Månåstirea Putna în Bucovina
cu prilejul celui de-al IV-lea Centenar de la Moartea Marelui
Øtefan. Bârlad: Tipografia George V. Munteanu, 1904, 26 p., 1 f. pl.
• Borzeøti øi Øtefan cel Mare /Text de Riria A.Xenopol,
A.Vlahuõå, C.I.Istrati, N.Ganea, D.Bolintineanu, V.Alecsandri.
Bucureøti: Tipografia Clemenõa, 1904. Editura Comitetului
organizårii serbårei la Borzesci (Judeõul Bacåu), a celui de al
patrulea centenar de la moartea Marelui Domn al Moldovei, 4
Iulie 1904. 48 p., 9 f.pl. portr. øi facs.
• Bogdan, Teodor A. Øtefan cel Mare. Tradiõii, legende, balade,
colinde ø.a. Culese din gura poporului de [Bucureøti]: Editura
Libråriei Ciurcu, Brasso, 1904, 72 p.
• Cujbå, Sergiu Victor. Viaõa øi luptele lui Øtefan cel Mare.
Bucureøti: Editura Libråriei Socecu, 1904, 23 p.
• Fischer, Eduard. Båtålia din Codrii Cozminului: Råzboiul dintre
Øtefan cel Mare øi Regele polon IoanAlbert în anul 1497 cu schiõe
de plan de... Bucureøti: Institutul de Arte Grafice ”Eminescu”,
1904, 68 p.+ 1 f.h.
• Kalinderu, Ioan. Cuvînt de slåvire lui Øtefan cel Mare, domnul
Moldovei. Bucureøti, 1904. 20 p.
• Kogålniceanu, Mihail. Cuvânt de pomenire vechiului Øtefan
Voevod cel Mare, fåcut pre la 1762 de Vartolomeiu Måzåreanul,
egumenul Månåstirei Putna. Institutul de Arte Grafice Carol Gobl,
s-sor Ion Råsidescu, 1904. (Cuprinde øi: M.Kogålniceanu.
Necrolog a lui Øtefan cel Mare)
• Lepådatu, Alexandru. Øtefan cel Mare. Bucureøti, Institutul de
Arte Grafice ”Carol Göbl”, 1904. 96 p.
• Onciul, Dimitrie. Øtefan cel Mare øi Mihai Viteazul. Doue cuvântåri
comemorative, de Dimitrie Onciul ... cu un proiect [în prefaõå] din
1864, relativ la capul lui Mihai Viteazul, comunicat de Gh.Adamescu.
Bucureøti:Atelierele Grafice I.V. Socecu, 1904, X + 70 p.
• Opt urice slavone (1459-1502) [date de Øtefan cel Mare],
publicate de Gheorghe Ghibånescu. Iaøi: Tipografia Dacia, Iliescu,
Grossu et Comp., 1904, 54 p.
• Saghinescu, V. Ziua de serbare a lui Øtefan cel Mare, domnul
Moldovei, la împlinirea celor 4 secole (400 ani) de la moartea
eroului, serbåtorit de cåtre toatå românimea de pe faõa globului,
2 iulie 1904. Cu istoria neamului românesc de la naøterea sa ca
limbå øi naõiunea de-acum 2000 ani øi pînå în prezent sub
domniile cele mai însemnate. Iaøi: Tipografia H. Goldner, 1904, 2
f., 164 p. cu h.
• Teodorescu-Kirileanu, Simion. Amintiri ale poporului despre
Øtefan cel Mare. Bucureøti: Editura Ministerului de Instrucõie
PublicåMinerva, 1904, 190 p.
• Dan, Dimitrie. Månåstirea øi comuna Putna. Bucureøti, 1905,
262 p. + 1 pl.
• Iorga, Nicolae. Pomenirea lui Øtefan cel Mare. Bucureøti, 1905,
108 p. + 22 pl.
• Iosif, Øtefan Octavian. Din zile mari. [Despre domnia lui Øtefan
cel Mare]: Poem istoric. Bucureøti: Minerva, Institutul de arte
grafice, 1905, 179 p.
• Pârvan, Vasile. Relaõiile lui Øtefan cel Mare cu Ungaria.
Bucureøti: Atelierele grafice Socec, 1905, 142 p.

Anii 1955 - 1957
• Neculce, Ion. Letopiseõul Õårii Moldovei øi o samå de cuvinte

[Bucureøti]: ESPLA, 1955, 461/463 p. plus 1 eratå (Clasicii români)
• Nonea, Const. øi Mihail, Paul. Relaõii externe bisericeøti ale lui
Øtefan cel Mare. [Articole de Const. Nonea øi Paul Mihail]. [Iaøi,
1957], p.226-227 + p.229-241.

Anii 2002 - 2004
• Lucinescu, Dan. Øtefan cel Mare øi Sfânt. Iaøi: Fides, 2002, 272
p. (Restitutio; 14).
• Ureche, Grigore. Letopiseõul Õårii Moldovei / pref., tab. cron.,
ref. critice øi glosar de Dan Horia Mazilu. Bucureøti : Editura 100+1
Gramar, 2002, 182 p.
• Adam, Sergiu. Ctitoriile lui Øtefan cel Mare (1457-1504) :
biserici, månåstiri, cetåõi, curõi domneøti. Cluj-Napoca: Casa Cårõii
de Øtiinõå, 2003, 154 p.: il., [8] f. pl. : il. color.
• Popa, Anghel. Serbårile naõionale de la Putna
[1871,1904,1926,1935,1957,1966]. Câmpulung-Moldovenesc:
Editura Fundaõiei Culturale ”Alexandru Bogza”, 2003, 224 p.,
18 f. il.
• Portret în legendå: Øtefan Cel Mare øi Sfânt : 1504-2004/
[realizatå la Sfânta Månåstire Putna]; carte tipåritå cu
binecuvântarea Înalt Prea Sfinõitului Pimen, arhiepiscop al
Sucevei øi Rådåuõilor; [cuv. înainte: Pimen, Arhiepiscop al
Sucevei øi Rådåuõului; argument prof. acad. Virgil Cândea].
Suceava: Muøatinii, 2003, 252 p.: il.
• Portret în istorie: Øtefan cel Mare øi Sfânt: [culegere de texte]/
tipåritå cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinõitului Pimen,
Arhiepiscop al Sucevei øi Rådåuõilor; [cuv. înainte: Pimen,
Arhiepiscop al Sucevei øi Rådåuõilor; argument: Øtefan S.
Gorovei]. Suceava: Muøatinii, 2003, 618 p. il.; [16] p. pl.
color.Bibliogr. p. 617
• Porumb, Marius. Biserica Arhiepiscopalå din Feleac: ctitoria
lui Øtefan cel Mare / tipåritå cu binecuvântarea Înalt Prea
Sfinõitului Bartolomeu, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului øi
Clujului. Cluj-Napoca: Renaøterea, 2003, 37 p.: il. color
• Burac, Constantin. Aøezårile Õårii Moldovei din epoca lui Øtefan
cel Mare. Bucureøti: Editura Ministerului Administraõiei øi
Internelor, 2004, 423 p., 26 f. h
• Denize, Eugen Bernard. Øtefan cel Mare: Dimensiunea
internaõionalå a domniei. Târgoviøte: Cetatea de Scaun, 2004, 180 p.
• Denize, Eugen Bernard. Stephen the Great and His Reign.
Bucharest: The Romanian Cultural Foundation Publishing House,
2004, 240, [8] p.
• Popovici, Vasile Gh. Comuna Rediu, Judeõul Neamõ: 1497-200.
Cercetåri monografice. Evocarea marelui domnitor Øtefan cel
Mare øi Sfânt. Bucureøti: A.G.I.R., 2004, 104 p.
• Porumb, Marius. Øtefan cel Mare øi Transilvania: legåturi
culturale øi artistice moldo-transilvane în sec. XV-XVI. Cluj-
Napoca: Editura Centrului de Studii Transilvane; Bucureøti: Editura
Institutului Cultural Român, 2004, 123 p., 88 f. pl.: facs., h., il.
color.
• Razba, Maria; Roøian, Radu. Portrete biografice ale unor
voievozi, principi øi regi ai României. Deva: Emia, 2004. 1 mapå
(16 pl.); 29 cm + 1 anexå
• Stephen the Great: Prince of Moldavia (1457-1504): historical
bibliography/ [ed.: Øtefan Andreescu, Tatiana Cojocaru, Ovidiu
Cristea,]. Bucharest: The Romanian Cultural Foundation
Publishing House, 2004, 223 p.
• Øtefan cel Mare øi Sfânt – 500: evocåri båcåuane/ Ioachim
Båcåuanul, Jean Ciutå, Adrian Horodnic. Bacåu: Conexiuni, 2004,
200 p.: il.

Epoca lui Øtefan cel Mare în colecõiile BNR
– catalogul expoziõiei –

Lucian Popa



Biblioteca XXI

Reporterul: Care ar fi aståzi, în opinia dumneavoastrå, direcõiile de cercetare în domeniul infodocumentar din
România?

Ion Stoica: Mai întâi, cred cå trebuie så ne reprezentåm termenii, pentru cå, în timp, înõelegerea øi definirea
multor noõiuni s-au modificat. Cercetarea bibliograficå este o sintagmå relativ stabilå, atunci când ne referim la
exerciõiul bibliografic propriu-zis. Întotdeauna, un produs bibliografic este rezultatul unei cercetåri mai extinse sau
mai restrânse, mai superficiale sau mai profunde. Aøa încât, din acest punct de vedere, putem spune cå discutåm
aståzi despre cercetarea bibliograficå în termeni cunoscuõi. Celålalt aspect înså, relativ la structura produselor
bibliografice øi la metodologia procesului, este un câmp mai nou în care nici intenõiile øi nici desfåøurårile nu sunt
foarte limpezi. E de constatat înså cå, chiar în afara unui efort de cercetare organizat, elementele câmpului
bibliografic s-au îmbogåõit, au devenit mai complexe. Este nevoie så organizåm cercetarea fundamentalå a
domeniului. În plan mai larg, cercetarea infodocumentarå este o sintagmå nouå. Pânå nu de mult, teritoriul acesta nu
pårea så motiveze desfåøurarea unui efort de cercetare øtiinõificå. O datå cu redescoperirea locului informaõiei în
dezvoltarea societåõii øi o datå cu constatarea costurilor imense pe care le incumbå prelucrarea, organizarea, stocarea
øi diseminarea informaõiei, nevoia de cercetare în acest domeniu a început så se contureze ca un imperativ.

Despre medierea inteligentå trebuie spus cå presupune o bunå øi raõionalå determinare a mediului øi o evaluare
corectå a forõelor antrenate. Inteligentå nu poate fi decât medierea dinamicå, permanent corelativå øi fundamental
legatå de scopuri.

În fine, societatea obiectelor informaõionale este o sintagmå destul de ambiguå. Dupå tot felul de încercåri de a
ne dumeri în ce fel de societate am intrat sau tindem så intråm, definiõiile cu care am operat în ultimele decenii au
fost, în acelaøi timp, ample øi limitate. E de acceptat înså cå fiecare dintre acestea a adus elemente noi øi a
diversificat abordarea. Societatea informaõiei, binomul cel mai uzitat, ne trimite la recunoaøterea deschiså a forõei
informaõiei, dar ne øi påstreazå într-o abordare abstractizatå, cu repere incerte, în timp ce societatea obiectelor
informaõionale trimite la un necesar univers material al purtåtorilor de informaõii, indiferent de natura lor øi de alte
caracteristici, dar nu reuøeøte så limpezeascå relaõia propriu-ziså cu societatea. Comentarii asemånåtoare se pot face
øi în legåturå cu binomul societatea cunoaøterii sau cu alte cuprinsuri noõionale care s-au folosit în timpul din urmå.

Øi acum, pentru a intra în sfera întrebårii dumneavoastrå, cred cå ar trebui så aflåm dacå putem vorbi despre
cercetare în spaõiul infodocumentar românesc, în sensul unui
fenomen organizat. În opinia mea, noi nu am reuøit niciodatå så
abordåm cu seriozitate problematica cercetårii infodocumentare øi, cu
atât mai puõin så organizåm cercetarea. În ciuda faptului cå, øi înainte,
øi dupå cel de al doilea råzboi mondial, au apårut lucråri meritorii, iar
personalitåõi importante (Racoviõå, Puøcariu, Avramescu etc.) au avut
preocupåri legate de organizarea naõionalå a informårii documentare,
pasul cåtre o strategie de cercetare nu s-a fåcut, aceste preocupåri nu
s-au circumscris unei viziuni politice øi profesionale care så
favorizeze dezvoltarea domeniului. Dacå pentru perioada interbelicå
existå unele argumente care så justifice absenõa cercetårii organizate,
pentru ultima jumåtate de secol nu poate fi invocatå decât
incapacitatea profesiei de a trece pragul cåtre altå calitate.

În ciuda evidenõei nevoii de a ajunge pe altå treaptå de valoare în
miøcarea informaõiei øi în ciuda evidenõei sensului miøcårii mondiale
în aceastå direcõie, unii au încå nevoie de argumente, iar alõii, din
påcate, refuzå din start discuõia, socotind cå progresul cunoaøterii ar fi
spontan, cå el ar intra în logica existenõialå, cå nu ar fi nevoie de nici
un efort special. Aceøtia din urmå sunt, mai ales, oameni politici.

Aø porni înså de la constatåri mai nuanõate, legate de locul
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informaõiei în dezvoltarea unei societåõi. Toatå lumea recunoaøte rolul fundamental al infrastructurii în organizarea
øi progresul comunitåõilor. Informaõia este mai mult decât o infrastructurå, ea este o componentå esenõialå a întregii
miøcåri a societåõii, nu poate fi eliminatå din nici o zonå fårå ca acea zonå så fie iremediabil compromiså. Ei bine, o
asemenea conøtiinõå, privind rolul øi locul informaõiei, este acum detectabilå în cadrul intern al profesiilor
infodocumentare, care îøi înõeleg mai bine responsabilitåõile legate de macro øi microsisteme. Nivelul de expectanõå
a profesiilor infodocumentare include acum nevoia de a depåøi moøtenirea tradiõionalå øi de a face eforturi pentru
înnoire. Aceastå nouå expectanõå porneøte în mod firesc de la comparaõii cu alte câmpuri de cunoaøtere øi de la
recunoaøterea faptului cå obõinerea de performanõe are, pretutindeni øi în toate domeniile, aceleaøi legi. Tipologia
generalå de activitåõi, de organizåri øi de rezultate, care creeazå autoritate øi valoare în matematicå, în chimie, în
sociologie etc., trebuie adoptatå øi în spaõiu infodocumentar. Un domeniu ajunge så aibå statutul pe care øi-l doreøte
dacå se înscrie, în general, în acelaøi model de dezvoltare care s-a dovedit productiv în alte câmpuri.

Oamenii din spaõiile infodocumentare au fost obsedaõi, ”persecutaõi” de ideea cå societatea nu le confirmå
meritele øi contribuõia, dar au acõionat insuficient în aceastå direcõie sau au fåcut-o cu mijloace inadecvate. Mesajele
transmise de bibliotecari, de pildå, despre misiunea lor înaltå de ”apostoli ai cårõii”– în expresie liricå, intens
metaforizatå – au fost preluate întotdeauna, dar au avut un replay la fel de liric. Domeniul n-a furnizat suficiente
argumente concrete, prin organizare, prin coordonare, prin implicare, a operat mult timp cu concepte vetuste øi a
råmas în mod inacceptabil departe de perimetrele demonstrabile ale eficienõei.

Aøadar, trebuie så ne organizåm demersul, formele de demonstraõie, zonele fundamentale, instrumentele de
operare, tot ceea ce înseamnå implicare realå în progresul societåõii. Cercetarea este legatå de toate aceste obiective.
Pentru a descoperi temele prioritare de cercetare, trebuie så pornim de la ceea ce nu funcõioneazå bine în sistem (aøa
cum aratå el aståzi), de la ceea ce trebuie schimbat, de la conexiunile øi interferenõele pe care dezvoltarea generalå a
cunoaøterii ni le propune. Uneori, trebuie så ne întoarcem la conceptele fundamentale øi så le reconsideråm în
funcõie de fenomenele dezvoltårii.

Lectura, de pildå, este un proces insuficient cercetat. Multe din studiile despre lecturå vin din afara sistemului
infodocumentar (Paul Cornea, Adrian Marino etc). Avem nevoie înså de abordåri legate de cadrul, de instrumentarul
øi de modelele de implicare ale sistemului infodocumentar în evoluõia – sau, poate, în involuõia – lecturii. Lectura
contemporanå are alte caracteristici psihosociologice decât acum o sutå de ani, aproape cå este un alt fenomen, chiar
dacå o putem defini øi azi, ca oricând, drept un cod de receptare. Ce citim? De ce citim? Cum citim? Asiståm la un
proces evident de transformare a lecturii. În ultimii 10 ani, am propus în mod repetat Institutului de Cercetåri
Pedagogice så realizeze un studiu privind fenomenul de lecturå în relaõia cu educaõia øi cu dezvoltarea culturalå
generalå, ca parte a unei abordåri încå øi mai largi a lecturii. La un moment dat, declarându-se convins de necesitatea
unui asemenea demers, Andrei Marga, pe atunci ministru al învåõåmântului, a preluat ideea mea øi printr-un ordin, a
recunoscut nevoia studierii lecturii øi a locului informaõiei în procesele educativ-formative, considerându-le teme
importante de cercetare în sistem. Dar, de la ordin la faptå, distanõa a råmas uriaøå...

Sunt multe lucruri de schimbat øi în ceea ce priveøte structurile infodocumentare. Suntem în continuare tributari
modelului structural schiõat de Sir Anthony Panizzi, pe la jumåtatea secolului al XIX-lea. Ar trebui så cercetåm ce se
întâmplå cu aceste structuri în contemporaneitate, care este relaõia lor cu miøcarea generalå a informaõiei øi cu
expectanõele societåõii.

Se vorbeøte mult despre conceptul de «bibliotecå hibrid». Hibridizarea n-ar trebui så se refere doar la folosirea
unei mari diversitåõi de surse, ci trebuie så conducå, eventual, în plan mai larg, la o specializare naõionalå a
structurilor infodocumentare. Ideea cå o singurå structurå poate organiza eficient produsele întregului spectru
documentar s-a dovedit neproductivå din toate punctele de vedere. Ce se va întâmpla cu acele colecõii pe care nu
vom reuøi så le digitizåm mult timp de acum înainte? Este valabilå ideea construirii unui sistem de depozite zonale,
astfel încât så evitåm transformarea structurilor existente în mereu insuficiente spaõii de depozitare øi de conservare?
Toate bibliotecile sunt ameninõate de o astfel de perspectivå, inclusiv Biblioteca Naõionalå a României, chiar dacå
are în faõå un proiect de clådire ambiõios, care ar asigura creøterea pentru încå 30-40 de ani. Putem ignora ideea
fundamentalå cå o bibliotecå este în primul rând un spaõiu de relaõii publice? Dacå biblioteca nu este un astfel de
cadru, moare. În istoria biblioteconomiei româneøti avem o tristå experienõå a bibliotecilor, extinse prin poduri øi
prin subsoluri, prin tot felul de spaõii inadecvate. Accentul va trebui pus pe calitatea intermedierii umane. Contactul
direct cu utilizatorii este øi va fi principala funcõie a instituõiilor de intermediere infodocumentarå. Dar aceste
adevåruri au nevoie så fie demonstrate prin cercetare.

Bibliotecile øi alte structuri infodocumentare ar trebui så fie mult mai dinamice, så-øi asume øi anumite
experimente. Nu øtim destul nici så teoretizåm, nici så experimentåm. Aceøtia sunt cei doi poli de forõå ai oricårui
domeniu de activitate. Nu putem så råmânem în øabloane. Putem aplica un model într-un loc, alt model în altå parte,
dupå care så facem studii comparative øi så vedem care experienõå a fost mai productivå. O cercetare nu înseamnå så
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întorci lumea cu susul în jos. Se produc, uneori, doar schimbåri infinitezimale, în timp, dar care se acumuleazå
treptat într-o finalitate pozitivå. Gândiõi-vå la lupta împotriva bolilor grave; pentru multe dintre ele, nu s-a gåsit încå
un leac total, dar nici nu mai suntem la fel de neputincioøi ca acum o sutå de ani.

O temå importantå de cercetare ar putea fi ergonomia specificå. Ergonomia poate contribui cu procente
semnificative øi cu elemente calitativ majore la creøterea eficienõei serviciilor infodocumentare. Dar acest lucru
necesitå cercetåri, experimente.

Øtim la fel de puõine lucruri øi despre metadate. Cele câteva articole øi reuniuni consacrate acestei teme n-au
determinat o realå cercetare despre aceste instrumente de identificare øi de particularizare a documentelor. În multe
õåri dezvoltate problematica metadatelor este intens discutatå.

Structurile infodocumentare ar trebui så extragå din strategiile naõionale øi din dezbaterea publicå cele mai utile
teme de cercetare øi så-øi mobilizeze potenõialul în aceastå direcõie. Ele trebuie så ofere cercetårii din toate domeniile
baze de date analitice sau lucråri infodocumentare specializate pentru a economisi timpul social al descoperirii øi, în
general, al dezvoltårii societåõii. Dacå am fi reuøit så lansåm un program coordonat de bibliografie analiticå
retrospectivå øi curentå, la scarå naõionalå, am fi putut spune azi, ca puõini alõii: Iatå, acesta este trecutul nostru,
cercetat bibliografic, acesta este prezentul nostru, în secvenõe bibliografice specializate. Aveam mijloacele necesare.
Au lipsit voinõa de acõiune øi capacitatea de coordonare. Ar fi fost mai mult decât folositor dacå am fi reuøit så
continuåm remarcabila muncå de cercetare bibliograficå analiticå desfåøuratå, de pildå, la Institutul de istorie øi
teorie literarå ”George Cålinescu” al Academiei Române sau alte încercåri de cuprindere analiticå a diverselor spaõii
bibliografice de cåtre oameni din afara sistemului. Dacå este adevårat cå 70% din timpul unei cercetåri este timpul
cercetårii documentare a temei respective, atunci putem înõelege câtå risipå s-a înregistrat la scarå istoricå øi
naõionalå prin incapacitatea de a organiza efortul de cercetare propriu structurilor infodocumentare.

Reporterul: Principiile dupå care se construieøte un plan de cercetare øtiinõificå trebuie så fie aceleaøi pentru
toate domeniile. Cum stabilim înså, concret, instrumentele øi metodologia unei cercetåri?

Ion Stoica: Dupå cum aõi spus, nu trebuie så inventåm totul. Multe lucruri sunt de mult descoperite. Cercetarea
în spaõiul infodocumentar trebuie så porneascå de la nevoia de a acoperi zona retrospectivå, prin precizarea
câmpurilor øi a codurilor. Apoi, trebuie identificate forõele, capacitåõile umane øi materiale, instrumentarul specific.
Pentru perioada curentå, trebuie så plecåm de la strategia naõionalå de cercetare øi de la programele øi temele fiecårui
câmp. E nevoie øi aici de identificarea forõelor, a capacitåõilor umane øi materiale, a instrumentarului øi de o perfect
corelatå înscriere în timp.

Cercetarea nu este o activitate a chefului øi a risipei de timp, dimpotrivå, e un spaõiu al rigorii øi al organizårii
exemplare. Americanii sunt în stare så spunå cu un an înainte când va fi declanøat un program, când se va lansa o
navå cosmicå. Øi este vorba de procese de o mare complexitate. La noi, atunci când cineva pretinde termene exacte
în cercetare i se då replica: ”Stai, domnule, aici e vorba de creaõie!” Ei bine, chiar øi creaõia poate fi ordonatå, poate
fi måsuratå, fie øi parõial, cu instrumentele adecvårii øi eficienõei.

Pentru a øti mai multe despre cercetarea în perimetrul infodocumentar, trebuie så vedem mai întâi cine face
cercetare în acest domeniu în România. Aici încep, de fapt, marile probleme. Unii ar dori så se facå cercetare fårå
cercetåtori, aøa, în mod voluntar øi dupå inspiraõie. În decursul timpului, cercetarea în acest domeniu, atât cât s-a
fåcut, a fost produsul unor eforturi locale, patronate de unii manageri mai luminaõi, care s-au înconjurat de oameni
cu competenõe deosebite. Deøi Legea bibliotecilor se referå la cercetare, în practicå nu existå posturi de cercetåtori în
biblioteci. Singura instituõie care a reuøit så obõinå câteva posturi de cercetåtori a fost INID. Dar, cum se øtie, INID
n-a avut o soartå prea bunå. Nimeni nu pretinde evoluõii spectaculoase, dar nici nu pot fi aøteptate desfåøuråri
remarcabile în acest domeniu fårå oameni øi fårå resurse. Este inutil så lansåm proiecte grandioase øi så aøteptåm
modernizåri semnificative dacå nu avem cu cine le realiza. Este nevoie de o analizå la scara sistemului øi de o
alocare bine motivatå a posturilor acolo unde existå realmente condiõii pentru cercetare. Apoi, trebuie judecate
resursele financiare: salarii, instrumentar, acõiuni, finalizåri. Pentru multe dintre temele de cercetare va fi nevoie, în
afara specialiøtilor din sistem, de sociologi, psihologi etc., în funcõie de specificul temelor. Nicåieri în lume nu se
abordeazå teme complexe fårå echipe complexe. Cu o bunå finanõare, se pot realiza tot felul de formule de
cooperare, pot fi atrase forõe din domeniile conexe subiectului cercetat.

Planificarea cercetårii trebuie legatå de finalitatea demersului, adicå de preluarea rezultatelor cercetårii. Øi
disponibilitatea managerilor de a prelua øi de a implementa rezultatele cercetårii este o problemå în România. Sunt
destule cazuri de cercetåri, încheiate cu finalitåõi pozitive øi plåtite cu bani grei, care råmân în dosare pânå când trece
timpul peste ele øi sunt depåøite moral. Pe de altå parte, libertatea managerilor de a lua decizii este destul de limitatå.
Dar, chiar øi atunci când reglementårile nu pun piedici, marea noastrå problemå råmâne cooperarea. Sigur,
cooperarea este cea mai dificilå øi cea mai înaltå formå de manifestare a conøtiinõei sociale. Marile structuri
infodocumentare din România nu au reuøit cooperåri majore øi constante. Abia în anii din urmå au început så se
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dezvolte unele forme de cooperare (vezi consorõiul bibliotecilor centrale universitare privind achiziõia øi utilizarea
unor baze de date, intenõiile de cooperare legate de marele proiect al C.N.P.).

Eu am fåcut parte, câõiva ani, din echipa de evaluatori a CNCSIST, unde se primeau sute de proiecte.
Îngrijoråtor de puõine aveau în vedere miøcarea informaõiei iar, dintre acestea, aproape toate se cantonau în zona
aplicaõiilor simple.

Ar trebui så vorbim mai mult despre nevoia de cercetare, ar trebui organizate întâlniri pentru a degaja prioritåõile
øi ar trebui så învåõåm mai temeinic så facem proiecte. Cred cå Biblioteca Naõionalå a României poate juca un rol
important în deschiderea øi apoi consolidarea apetitului pentru cercetare, prin stimularea unor discuõii despre
imperativele schimbårii în spaõiul infodocumentar øi despre avantajele abordårilor problematizate. Nu avem o altå
structurå de anvergurå naõionalå care s-o poatå face mai bine.

Reporterul: Cât de preocupaõi sunt bibliologii români, autorii de literaturå a domeniului de problemele
cercetårii?

Ion Stoica: Deøi fac parte dintre cei care au încercat adeseori så concentreze atenõia vârfurilor domeniului cåtre
carenõele noastre esenõiale, între care øi cercetarea øtiinõificå în domeniu, trebuie så recunosc faptul cå rezultatele au
fost minore. Am scris de mai multe ori despre nevoia de cercetare, dar n-am acõionat suficient pentru a forõa
organizarea acestei activitåõi. Evident, regret, dar sper cå tinerii specialiøti din sistem îøi vor aduna puterile øi o vor
face mâine mai bine.

Reporterul: Cât de implicatå este Catedra de Bibliologie øi Øtiinõa Informårii în cercetare?
Ion Stoica: Da, catedra noastrå este cea mai mare structurå didacticå specializatå din õarå øi ar putea face mai

mult pentru a impulsiona cercetarea. Istoria relativ scurtå a acestei catedre øi miøcårile rapide din câmpul profesional
ne-au obligat så acordåm prioritate perfecõionårii curriculei. S-au derulat totuøi câteva proiecte, se publicå o revistå
anualå a catedrei øi se încearcå orientarea studenõilor cåtre zonele teoretice esenõiale, cu speranõa cå vor înõelege
astfel mai bine cå în viitorul lor profesional trebuie så se mobilizeze intelectual mai intens øi mai focalizat.

Reporterul: În ce måsurå oamenii din domeniul infodocumentar sunt deschiøi cåtre alte zone de lecturå, cåtre
domenii conexe?

Ion Stoica: Câmpurile infodocumentare sunt, prin natura lor, interdisciplinare. Dintr-un punct de vedere,
aceastå caracteristicå este productivå. Informaõia, de la emisie pânå la recepõie, antreneazå forõe care parvin din toate
zonele cunoaøterii. N-am putea aborda fenomenul informaõional fårå så stabilim conexiuni cu filosofia, cu
sociologia, cu pedagogia, cu psihologia, dupå cum abordarea realitåõii materiale a purtåtorilor de informaõii obligå la
utilizarea unor cunoøtinõe complexe din sfera øtiinõelor naturii. E de prisos så adaug câtå importanõå au aståzi
cunoøtinõele tehnologice. Aceastå arie largå de interferenõe conferå frumuseõe øi dinamism øtiinõelor informårii, dar
le încarcå, totodatå, de dificultåõi.

Formarea întru totul convenabilå a intermediarului de informaõii øi de documente este, în aceste condiõii, greu de
realizat. Generaliøtii råmân la nivelul problemelor generale, de sistem, în timp ce formaõia specializatå, care så
urmeze de aproape specializårile din viaõa socio-economicå, pune probleme destul de complicate de selecõionare,
utilizare, retribuõie. Nici legislaõia nu favorizeazå o soluõie adecvatå. E de gândit øi de lucrat în aceastå direcõie.
Miøcarea informaõiei devine din ce în ce mai intenså, iar problemele legate de formaõia specialiøtilor sunt, dupå cum
se vede, destul de complicate.

Reporterul: Care este nivelul literaturii din domeniul infodocumentar – mai ales al publicaõiilor periodice de
specialitate – din România, în ultimii ani? Sunt revistele de specialitate româneøti capabile så contribuie la
dinamizarea domeniului?

Ion Stoica: În România, literatura din domeniul infodocumentar este încå sub necesitåõi din punct de vedere
calitativ øi cantitativ – øi este, din påcate, chiar sub nivelul performanõelor vieõii reale, concrete ale acestui câmp
profesional. Revista ”Biblioteca” este, cea mai veche øi cea mai meritorie, prin încercarea de a cuprinde întreaga
problematicå a domeniului. Fårå resurse øi cu o echipå reduså, ”Biblioteca” nu poate satisface toate câmpurile
infodocumentare. Celelalte, sunt fie reviste locale, fie publicaõii destinate unui cititor foarte specializat. Nici unele,
nici altele nu au mijloace pentru a atrage colaboråri de calitate. E cu totul hazardat så facem comparaõii între
revistele noastre øi publicaõiile scoase de americani sau de englezi. În general, trebuie så încurajåm exprimarea
øtiinõificå, så stimulåm autori øi grupuri de cercetare, domeniul întreg trebuie så se manifeste mai convingåtor øi cu
valori mai bine definite. Cred cå Biblioteca Naõionalå ar putea øi ar trebui så editeze o revistå serioaså de cercetare
bilingvå – românå/englezå – care så devinå portdrapel al sistemului infodocumentar românesc.

Când s-a înfiinõat Centrul de Documentare al Academiei, prin deceniul øapte al secolului trecut, este adevårat cå
dupå modelul sovietic, au apårut câteva reviste foarte bune de informare øi documentare pe domenii. Era o anumitå
emulaõie. Dupå un deceniu, focul s-a stins. Nu suntem, totuøi, o õarå atât de micå încât så nu ne putem permite så
întreõinem prin abonamente øi subvenõii 2-3 reviste de calitate.
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Reporterul: Care este aståzi imaginea publicå a bibliotecii? E biblioteca mai vizibilå decât la începutul anilor
’90, så spunem?

Ion Stoica: Bibliotecile sunt oglinzi fidele ale societåõii. Îi reflectå filosofia, dinamica, resursele. Utilizarea lor
exprimå, de asemenea, interesele øi expectanõele comunitåõii. Dupå 1971, când dictatura a ajuns la formele
exacerbate pe care le cunoaøtem, rolul bibliotecilor s-a diminuat. Fårå publicaõii noi, cu bibliotecari prost plåtiõi øi cu
imobile necorespunzåtoare, ele începuserå så facå figuraõie culturalå. Dupå decembrie ’89, se întâmplå øi lucruri
bune. Nu la nivelul aøteptårilor, dar societatea se reaøeazå øi în mod firesc redescoperå preõul cunoaøterii, al
valorilor. S-au construit câteva clådiri noi de biblioteci, altele sunt în construcõie, informatizarea a devenit o realitate
la nivelul bibliotecilor reprezentative. Perspectiva intrårii României în Uniunea Europeanå realimenteazå discursul
despre integrarea informaõionalå. Au apårut øi unele reglementåri legislative utile, spectrul politic este ceva mai
receptiv, conducåtorii locali mai luminaõi fac din biblioteci obiective de politicå culturalå. Este, deci, un trend
încurajator. Pe de altå parte, putem vorbi øi despre o serioaså deteriorare a imaginii øi a impactului bibliotecii în
societate. Chiar dacå acesta este urmarea unei false confruntåri cu noile tehnologii ale informaõiei, nu este o realitate
pe care så o ignoråm. Bibliotecile nu mai sunt singurele instituõii de intermediere infodocumentarå. Toate statisticile
indicå o limitare a puterii de acõiune a bibliotecilor. Bibliotecile trebuie så se reintegreze în mod realist în societate.
Rolul lor råmâne legat, la nivel public, de cultivarea lecturii øi de asigurarea accesului general la informaõie øi
cunoaøtere, iar la nivel specializat, de preluarea responsabilå, profundå øi personalizatå a funcõiei infodocumentare
pentru procesele superioare de formare øi pentru cercetare. Vizibilitatea socialå a bibliotecilor va depinde de
capacitatea lor de a-øi disponibiliza resursele, indiferent prin ce mijloace, de a orienta øi de a sprijini, prin
interconectare generalizatå, interesele de informare øi de studiu.

Digitizarea documentelor este un fenomen aflat într-un progres extraordinar. Deja 7 mari biblioteci americane
au digitizat øi au pus în relaõie toate colecõiile lor. Este de aøteptat ca timpul de informare så se reducå. Øi timpul de
studiu poate fi comprimat. Cu un reading device, un student poate dispune de întreaga bibliografie fundamentalå
necesarå într-unul sau mai mulõi ani de studiu. Cine doreøte mai mult, descarcå øi alte informaõii în memoria acelui
reading device, cautå alte surse. Competiõia de pe piaõa informaõiei se acutizeazå. Nu se pune problema eliminårii
bibliotecilor din competiõie, ci tocmai a integrårii lor mai puternice în gândirea øi în exerciõiul competiõional, în
intermedierea mai inteligentå, în procesele de organizare superioarå, în producerea de instrumente care så înglobeze
mai multå valoare adåugatå. Båtålia pentru accesul la informaõii se transformå treptat într-o båtålie pentru calitatea
informaõiei. Bibliotecile sunt structurile infodocumentare cel mai bine plasate în lupta pentru calitate. Societatea nu
va încuraja ”dezmåõul informaõional”, ci, în mod firesc, va investi în structurile de ordine, de evaluare øi de
ierarhizare. Omul nu se va despårõi niciodatå de memoria sa, indiferent cum se va numi aceasta øi ce structurå vor
avea purtåtorii de informaõii, surogatele de memorie. Fixarea informaõiei este o necesitate vitalå.

Så speråm cå nu va fi nevoie de o catastrofå informaõionalå pentru ca societatea så redescopere bibliotecile.

(Interviu realizat de Letiõia Constantin øi Tabita Chiriõå – martie 2005)
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Profesorul Ion Stoica s-a nåscut în data de 14 ianuarie 1936, în comuna Amåråøtii de Sus, judeõul Dolj. Este absolvent al
Facultåõii de Filologie – Universitatea din Bucureøti, Secõia de Biblioteconomie, promoõia 1953-1957.

Între 1957-1960, îndeplineøte funcõia de øef-serviciu la Biblioteca Regionalå Bucureøti, iar în perioada 1960-1964, este
profesor de limba românå la Drågåneøti-Vlaøca, Øcoala generalå Popeøti øi Tufa.

Din anul 1964, devine angajat al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureøti, unde va ocupa, în perioada 1964-1969,
funcõia de øef serviciu Bibliografic. În perioada 1969-1983, este director-adjunct al BCU-B, iar din octombrie 1983 øi pânå în
ianuarie 2003 – director general al aceleiaøi instituõii.

Devine lector øi titular al Catedrei de Bibliologie øi Øtiinõa Informårii – Universitatea din Bucureøti, Facultatea de Litere,
în anul 1990. Din anul 1993, obõine titlul de conferenõiar, iar din anul 1998 – cel de profesor. Este conducåtor de doctorate în
domeniul Bibliologiei øi Øtiinõei Informårii din anul 2001.

În anul 1977, a obõinut titlul de doctor în Filologie – Universitatea din Bucureøti, cu teza: Biblioteci universitare
contemporane. Direcõii øi tendinõe (conducåtor øtiinõific: prof. univ. dr. docent Dan Simionescu).

Profesorul Ion Stoica a participat la Programul/Proiectul TEMPUS (Focalizare Biblioteca Centralå Universitarå-
Bucureøti), în cadrul cåruia a îndeplinit (în perioada 1990 – 1994) funcõia de coordonator, precum øi la Programul PHARE
(Componente biblioteci universitare), pentru care a fost coordonator între 1998-2000.

A urmat mai multe stagii de studiu øi documentare în SUA (1985, 1991) øi Marea Britanie (1983, 1987), precum øi
cålåtorii de informare în Franõa, Germania, Olanda, Belgia, Italia, Ungaria. A fost delegat la congresele mondiale ale
bibliotecilor de la Stockholm, Havana, New-Delhi, Barcelona, Copenhaga, Israel, Beijing, Bangkok, Boston.

În perioada 1990 – 1998, a ocupat funcõia de preøedinte al Asociaõiei Bibliotecarilor din Învåõåmânt-România (ABIR), iar
între 1995-2002, cea de preøedinte al Consiliului Naõional al Bibliotecilor din Învåõåmânt (CNBI). Din 2002, este membru în
Comisia Naõionalå a Bibliotecilor.
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A. Beletristicå (volume):
• Casa de vânt. Versuri. Bucureøti: Editura Eminescu,
1981
• Porõile clipei. Versuri. Bucureøti: Editura Albatros,
1982.
• Gates of the Moment. Versuri. London: Forest Books,
1984 (ediõia a 2-a – 1993)
• Paøi peste ierburi. Versuri. Bucureøti: Editura
Eminescu, 1985
• Dincolo de cercuri. Versuri. Bucureøti: Editura
Albatros, 1986
• Periplu rotund. Versuri. Bucureøti: Editura Eminescu,
1988
• As I came to London one midsummer’s day. Versuri.
London: Forest Books, 1990 (ediõia a 2-a – 1991)
• Vorbind cu tine. Versuri. Bucureøti: Editura Grai øi
Suflet-Cultura Naõionalå, 1995
• A doua viaõå. Versuri. Bucureøti: Editura Didacticå øi
Pedagogicå, 1996
• Nevoia de semne. Versuri. Antologie. Bucureøti:
Editura Grai øi Suflet-Cultura Naõionalå, 1997
• Maree pe lunå. Versuri. Bucureøti: Editura Grai øi
Suflet-Cultura Naõionalå, 2000
• În drum spre castel. Versuri. Constanõa: Editura Ex
Ponto, 2002

B. Literaturå øtiinõificå (monografii):
• Informare. Cercetare. Dezvoltare Bucureøti: Editura
Øtiinõificå øi Enciclopedicå, 1977. (în colaborare cu
Alexa Manea)
• Alma Mater Librorum. Bucureøti: Editura Didacticå øi
Pedagogicå, 1979
• Structuri øi relaõii informaõionale în dezvoltarea
învåõåmântului øi a cercetårii româneøti. O încercare
de sintezå. Bucureøti: Editura Alternative, 1997
• Informaõie øi culturå. Sinteze. Reflecõii. Atitudini.
Bucureøti: Editura Tehnicå, 1997

• Interferenõe biblioteconomice. Constanõa: Editura Ex
Ponto, 1997
• Criza în structurile infodocumentare: sensuri øi
semnificaõii contemporane. Constanõa: Editura Ex
Ponto, 2001
• Tudor Vianu. Bibliografie. Bucureøti: BCU, 1967 (în
colaborare cu H. Zalis)
• Modernismul în literatura românå. Cercetare
referativå. Bucureøti: BCU, 1968 (în colaborare cu
H. Zalis)
• Clasicismul în literatura românå. Cercetare
referativå. Bucureøti: Centrul de documentare
universitarå, 1969 (în colaborare cu H. Zalis)

(volume publicate în calitate de coordonator):
• Ghid de documentare al bibliotecilor universitare din
România. Bucureøti: BCU, 1970
• Biblioteca Universitarå – laborator de muncå
intelectualå. Bucureøti: BCU, 1973
• Biblioteca Universitarå – laborator de muncå
intelectualå. Bucureøti: BCU, 1979
• Literatura românå. Ghid bibliografic. Partea I.
Surse; Partea a II-a. Scriitori. Bucureøti: BCU,
1983

(versuri publicate în volume colective øi reviste apårute
peste hotare):
• An Anthology of Contemporary Romanian Poetry.
London, Boston: Forest Books, 1984
• Poètes Roumains Contemporains. Quebec: Editura
Ècrits des Forges; Bucureøti: Editura Didacticå øi
Pedagogicå, 2000
• Lumina (Panciova – Jugoslavia) nr. 3-4, 1986
Le journal europeen des poètes (Franõa) nr. 1, 1986 øi
nr. 3, 1987 (traducere de Mihail Steriade)
• Poetry Canada Review (Ottawa – Canada) nr. 4, 1994
(trad. Brenda Walker)

A fost conducåtor al Cercului bibliologic universitar din Bucureøti (1970-1985) øi al programului Ateneele cårõii,
organizate de BCU-B (1972-1989). În perioada 1990-1995, a fost director al revistei Biblioteca, iar între 1995-1997 –
redactor responsabil al revistei Studii de bibliologie øi øtiinõa informårii.

Ordine øi medalii: OrdinulMuncii, clasa a III-a (1970); OrdinulMeritul Cultural, clasa a IV-a (1981); Ofiõer al Ordinului
Palmes Académiques al Republicii Franceze (1988); Ordinul Serviciul Credincios, în grad de Cavaler (2001).

Conferinõe susõinute: Information and progress (Seminarul Transferul de informaõii Est-Vest, Berlin, februarie, 1992);
L’évaluation dans les bibliothèques universitaires (ABCDEF, Dakar-Senegal, martie, 1993); Another future for romanian
libraries (Forumul European al bibliotecilor, Praga, mai, 1993); Certitudine øi ambiguitate. Câteva reflecõii despre viitorul
bibliotecilor (INID øi informarea documentarå, suport al activitåõii de cercetare øi documentare din Sistemul øtiinõå øi
tehnologie din România. Manifestare øtiinõificå jubiliarå, 30 oct. – 1 nov. 2000) etc.

Ion Stoica este membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1984 øi colaborator al revistelor România literarå,
Contemporanul, Luceafårul, Tomis, Steaua, Astra, Vatra, Revue Roumaine, Biblioteca etc.

Debuteazå în România literarå în 1979; debutul editorial se va produce în anul 1981, cu volumul de versuri Casa de vânt
(Editura Eminescu). În anul 2002, obõine Premiul I la Salonul Naõional de Poezie de la Constanõa.

Profesorul Ion Stoica este autorul a peste 400 de studii øi articole publicate în reviste øtiinõifice øi culturale din
õarå øi din stråinåtate, prezent în numeroare volume colective cu tematicå bibliologicå.
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Ilustratorii lui Don Quijote

Anul acesta, se împlinesc 400 de ani de la editarea primului volum øi 390 de ani de la apariõia celui de al doilea volum din
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha (1605, 1615). Paginile care urmeazå sunt dedicate câtorva dintre cei mai
importanõi ilustratori ai celebrei cårõi. Colecõiile de carte stråinå rarå ale Bibliotecii Naõionale a României oferå suportul
imagistic øi documentar pentru aceastå prezentare:

Într-o recenzie la lucrarea lui Kaenel Philippen – Le métier d’illustrateur (1830-1880): Rodolphe Töpffer, J.J. Grandville,
Gustave Doré. Genève, 2004, Henri Garric fåcea observaõia cå literatura secolului XIX, decretându-øi excelenõa pe tårâmul
artelor, nu va înceta så fie condescendentå faõå de imaginile care însoõesc un text, ”de aici statutul marginal care frapeazå pânå
azi în studiile literare privind benzile desenate […], de aici øi slabul interes acordat ilustraõiilor care acompaniazå, totuøi
continuu, destinul literaturii începând cu secolul XVIII”1.

În Franõa secolului XIX, în categoria profesionalå a ilustratorilor de carte intrau persoane de diferite poziõii sociale øi
formaõii profesionale. Într-o epocå a exploziei profesiunilor artistice, dezvoltarea presei øi a cårõii ilustrate era o modalitate
idealå de susõinere financiarå pentru tinerii artiøti. Unii pictori, aratå Kaenel Philippen, au admis doar ocazional så ilustreze
cårõi, este cazul lui Édouard Manet, care a ilustrat E.A. Poe – Le Corbeau. Alõii, precum Hippolyte Bellangé, conservator al
muzeului din Rouen, a acceptat ”doar din vârful buzelor” så ilustreze o lucrare despre uniformele militare. Pentru cei mai mulõi
dintre artiøti, ilustraõia funcõiona ca o trambulinå profesionalå. Pentru unii, ea reprezenta o compensare pentru eøecul de a nu fi
reuøit så expunå în Salon des Artistes Français. Töpffer, cunoscut ca inventator al benzii desenate, a fost deopotrivå critic de
artå, om politic, romancier; el a refuzat categoric så fie identificat ca ilustrator. Celebrul Gustave Doré, desenator care a reuøit,
de altfel, så-øi facå o carierå respectatå în domeniul ilustraõiei de carte, s-a revendicat tot timpul de la picturå øi de la sculpturå,
dorind så scape de eticheta de ilustrator. Criza libråriilor din perioada 1827 – 1830 a transformat imaginea într-un mijloc de a
obõine profit de pe urma vânzårii de carte. Ilustratorul devenea un element nelipsit, dar care se afla, tocmai din acest motiv, prins
între interesul editorului øi cel al autorului (Grandville a fost în repetate rânduri în conflict cu editorul Hetzel, våzându-se spoliat
de acesta nu numai de beneficiile materiale obõinute din desene, ci øi de idei).

*
Pictorii francezi au descoperit Spania în secolul XIX, dupå invazia napolenianå øi graõie legåturilor dinastice stabilite de

Louis-Philippe øi Napoléon III. Generaõii întregi de pictori vor parcurge peninsula ibericå în cåutarea temelor noi øi a
exotismului care fåceau din Spania o poartå a orientului. Artiøtii vor trata în manierå personalå mitul lui Don Quijote,
”amestecându-l cu propriile fantasme, deseori romantice (Célestin Nanteuil, Gustave Doré) sau care fåceau apel la pasaje
recurente, dintre care cel mai cunoscut este cel al morilor de vânt […] Încå o datå, Spania se contempla, astfel, în oglinda
proprilor fantasme ”2.

J.J. Grandville (pseudonim al lui Jean Ignace Isidore Gérard), desenator, acuarelist, caricaturist, litograf francez, s-a
nåscut în data de 15 septembrie 1803 la Nancy øi a murit în data de 17 martie 1847, la azilul de alienaõi din Vanves. Primele lecõii
de desen îi vor fi date de tatål såu. Vine la Paris în 1823.

Va publica o serie de litografii sub titlul: Le Dimanche d’un bourgeois, ou les tribulations de la petite propriété (1827);
Les amusements de l’enfance; Les plaisirs de la jeunesse, Les pass-temps de la vieillesse (1829). Ca majoritatea
caricaturiøtilor din timpul såu (Daumier este cel mai cunoscut), Grandville a fost colaboratorul publicaõiilor: La Caricature, Le
Convoi de la Liberté, L’artiste, Le Charivari.

Compoziõiile sale când baroce, când feerice – Les étoiles, Un autre monde (1844), Scène de la vie privée des animaux
(1842), Les Fleurs animées (1847), Jonathan Swift – Gulliver’s Travels (1838), Daniel Defoe – Robinson Crusoe (1840), Don
Quichotte de la Manche (1848) – prevestesc suprarealismul. Figurile combinå caracteristicile umane cu cele animale.
Grandville a fost o surså de inspiraõie pentru ilustraõiile lui Sir John Tennie la Alice in Wonderland, pentru Doré, Hugo, Kafka
øi Walt Disney3.
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Baudelaire, care se aråta critic faõå de ideea de melanj text-imagine într-o carte (øi care, în aceastå idee, îl prefera pe
Daumier, pe care îl considera eminamente desenator), va spune despre Grandville: ”Grandville este un spirit literar în mod
maladiv, mereu în cåutarea unor modalitåõi bastarde de a-øi introduce ideile în domeniul artelor plastice; l-am våzut adesea
folosind vechi procedee care consistå în a aøeza banderole de text în dreptul gurii personajelor”4. La fel de opac la natura
”bastardå” a ilustraõiei de carte, Rimbaud se întreba dacå a existat vreodatå ”ceva mai idiot decât desenele lui Grandville ”5.

Tony Johannot, pictor de scene istorice, militare øi de gen, acuarelist, gravor, ilustrator, s-a nåscut în data de 9 noiembrie
1803 la Ofenbach-sur-le-Main øi a murit de apoplexie, în data de 4 august 1852, la Paris.

”Copilul râzgâiat al Øcolii Romantice”, fidel al Salonului lui Charles Nodier øi colaborator asiduu al revistelor
Artiste, Revue des deux-mondes, La Silhouette, medaliat în 1831, decorat cu Legiunea de Onoare în 1840, Tony
Johannot a excelat ca vignetist, demonstrând, în acest sens, un talent care îl alåturå celor mai buni gravori ai
secolului XVIII. A ilustrat mai mult de 150 de lucråri (Molière, J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Goethe, l’abbé
Prévost, George Sand, Victor Hugo, Dumas etc.) øi a creat mai mult de 3.000 de gravuri6.

Tony Johannot a început prin a-l seconda pe fratele såu Alfred (1800-1837) în ilustrarea operelor lui Walter Scott øi James
Fenimore Cooper. Prin cele 50 de vignete executate pentru Histoire du roi de Bohème et de ses sept châteaux (1830) scriså de
Charles Nodier, Tony Johannot devine ilustratorul prin excelenõå al Øcolii Romantice, întrucât era pentru prima datå când un
artist încorpora vigneta în text (imaginile erau plasate direct în corpul textului). Una dintre capodoperele curentului romantic în
materie de carte ilustratå este J.-H. Bernardin de Saint-Pierre – Paul et Virginie (1838).

Fiind unul dintre ilustratorii cei mai cåutaõi în epoca romanticå, Johannot va oferi numeroase vignete pentru copertele øi
paginile de titlu ale romanelor la modå (Alphonse de Lamartine – Harmonies poétiques et religieuses, 1830; Victor Hugo –
Notre-Dame de Paris, 1831; Honoré de Balzac – La Peau de Chagrin øi Romans et contes philosophiques, 1831, 1832;
Œuvres illustrées de Molière, 1835-1836 etc.)7.

Ilustraõiile la Molière øi Don Quijote vor fi cele care îl vor consacra pe artist. Cele aproape 800 de desene pentru Don
Quichotte (1836-1837) reprezintå o cifrå care nu a fost niciodatå egalatå de un alt ilustrator al lui Cervantes.

Karl Girardet, pictor de scene istorice øi de gen, portretist, peisagist, desenator, ilustrator, s-a nåscut în data de 13 mai
1813, la Le Locle øi a murit în anul 1871, la Paris. La vârsta de 9 ani, vine la Paris. Va intra în atelierul lui Léon Cogniet la École
des Beaux-Arts.

Karl Girardet a fost unul dintre pictorii favoriõi ai regelui Louis-Philippe, care îl va numi în funcõia de pictor oficial al
Curõii. Dupå cåderea monarhiei, påråseøte Parisul øi se stabileøte împreunå cu fratele såu Édouard la Brienz.

Karl Girardet este cel mai cunoscut øi mai talentat dintre pictorii dinastiei Girardet. Se va instala împreunå cu tatål såu la
Paris în jurul în anul 1822. A stråbåtut pe jos Franõa øi õårile vecine, în cåutare de teme pentru lucrårile sale. Pierre Larousse
povesteøte cå regele Prusiei a fost atât impresionat de una dintre picturi, încât i-a trimis artistului un somptuos cadou, în semn de
omagiu8. Crochiurile realizate în cålåtoriile întreprinse în Italia, Spania, Egipt vor fi publicate înMagasin pittoresque, Tour du
Monde etc. Pentru creaõiile sale, Karl Girardet a fost medaliat în anul 1842.

Una dintre cårõile ilustrate de Karl Girardet este Abbé Pinard – Le génie de catholicisme ou Influence de la réligion
catholique sur les productions de l’intelligence (1854). A realizat, alåturi de Grandville øi Gustave Fraipont, ilustraõii pentru
ediõia Don Quichotte de la Manche, în traducere nouå, apårutå la Tours Maisons Alfred Manue et fils.

Gustave Doré (Doré Paul Gustave Louis Christophe)9, pictor de scene mitologice, religioase, militare øi de gen, portretist,
peisagist, acuarelist, sculptor, gravor, desenator øi ilustrator, s-a nåscut în 6 ianuarie 1832 la Strasbourg øi a murit în 1883 la
Paris. Deseneazå de la vârsta de 14 ani. Se mutå la Paris în 1847, unde va locui majoritatea timpului, cu excepõia câtorva
cålåtorii întreprinse în stråinåtate.

Multe dintre lucrårile sale vor fi influenõate de un amestec de stil gotic øi Ancien Régime, furnizat de arhitectura alsacianå
(vezi ilustraõiile la H. de Balzac.Contes drolatiques, 1855 – una dintre capodoperele lui Doré;Messe de minuit enAlsace, 1875 etc.).

Într-una dintre cålåtoriile sale artistice, fåcute la Londra în 1868, va cunoaøte un mare succes comercial. Aici Doré
deseneazå planøe de un puternic realism social (viaõa cotidianå, atmosfera din magazine, mizeria Londrei etc.), care se comportå
ca ”ecouri grafice ale scrierilor lui Flora Tristan, Friedrich Engels øi Karl Marx”. La Londra va fi fondatå în 1868 Doré
Gallery.

A fost colaboratorul faimosului Journal pour rire al lui Charles Philipon, înså adevårata sa carierå începe în 1854, o
datå cu ilustraõiile la Rabelais. La vârsta de 30 de ani, anunõå intenõia de a publica, în ediõii ilustrate, toate capodoperele
literaturii. Va alege pentru lucrårile publicate formate din ce în ce mai mari, pânå la in-folio.

Pe patul de moarte, în anul 1883, råpus fiind de o boalå cardiacå, va declara: ”Am muncit prea mult”. Moare înainte de a-øi
realiza marele vis: så îl ilustreze pe Shakespeare (în 1877, realizase câteva desene pentruMacbeth).
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4. Laetitia Bianchi (& R.M.). Défense de l’illustration l’image est un texte est une image. http://rdereel.free.fr/volIZ2.html
5. E. Benezit. Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. Vol. 6, p. 373
6. E. Benezit. Dictionnaire des peintres… Vol. 7
7. www.v1.paris.fr/musees/balzac/collections/dessins_furne/johannot.htm
8. www.jeandebonnot.fr/bourasse.htm
9. E. Benezit. Dictionnaire des peintres… Vol. 4, p. 683-686 (articol de Pierre André Touttain)
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Lista operelor ilustrate de Doré este imenså, ele formând ”o galerie în care geniul vizionar al artistului se împleteøte cu o
imaginaõie reînnoitå continuu de o virtuozitate tehnicå greu de egalat”. Iatå câteva dintre acestea: Histoire pittoresque,
dramatique et caricaturale de la Sainte Russie (text de Doré, 1854); La Légende de Juif errant (1856);Divine Comédie (1861,
1868); Le Paradis perdu (1867); Arioste. Roland furieux (1879), E.A. Poe. The Raven (1883) etc. Cu lucrarea Histoire
pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte Russie, Gustave Doré devine unul dintre precursorii benzii desenate
moderne, alåturi de Grandville, Töpffer, Wilhelm Busch, George Cruikshank.

Influenõat iniõial de Grandville, Töpffer øi Gavarni, apoi, dupå 1861, de ”desenatorul” Victor Hugo, Doré se apropie
uneori de pictura romanticå germanå. Van Gogh, care l-a admirat foarte mult, va picta Ronde des prisoniers dupå una
dintre gravurile sale londoneze. André Breton îl considera pe Doré suprarealist prin delirul arhitectural al compoziõiilor
sale. El anunõå ”climatul oniric, uneori sadic, uneori glacial, al marilor suprarealiøti”10.

Dintre ediõiile L’ingenieux hidalgo Don Quichotte de la Manche ilustrate de Gustave Doré, menõionåm pe cele din 1863
øi 1869, ambele apårute la L. Hachette.

Daniel Vierge (pseudonim al lui Urrabieta Ortiz y Vierge)11, pictor, acuarelist, desenator, gravor, ilustrator, s-a nåscut în
data de 5 martie 1851 la Madrid øi a murit în data pe 10 mai 1904, la Boulogne sur Seine. Este fiul lui Vicente Urrabieta Ortiz,
un ilustrator fecund în epocå. Pentru a evita confuzia cu numele tatålui såu, Daniel va adopta numele de fatå al mamei – Vierge.

În anul 1854, intrå la Academia de Arte Frumoase din Madrid, unde lucreazå cu Federigo Madrazo øi Carlos de Aaes. Din
1867, va face ilustraõii pentruMadrid la minuit al lui Eusebio Blasco. În 1869, se hotåråøte så plece la Paris pentru a se dedica
picturii, dar planurile îi sunt date peste cap de råzboiul din 1870. Charles Yriarte, directorul de laMonde Illustré, îl angajeazå
ca desenator. Va veni în Franõa în 1870.

În 1894, se îmbolnåveøte de hemiplegie; nu va mai putea så citeascå, în schimb, cu timpul, îøi va recapåta capacitatea de a
vorbi câteva cuvinte în francezå øi în spaniolå. Mâna dreaptå îi råmâne înså inertå. În anul 1902, va reîncepe så deseneze cu mâna
stângå; pentru a putea lucra în continuare, ”i se citeau cu voce tare toate textele pe care trebuia så le ilustreze”, spune J. B.12

A fost colaborator al publicaõiilor: L’Illustration, Gil Blas Illustré, Vie moderne, Scribner’s Magazine, Harper’s. A
ilustrat mai multe cårõi ale lui Victor Hugo (L’année terrible, 1874; L’homme qui rit, 1875, Notre-Dame de Paris, Les
misérables – 1882); Histoire de France (1876-1877), Histoire de la Révolution (1877); Don Quijote (1892), La Taverne des
trois vertus (1895); Le Barbier de Seville (1903) etc.

Reputaõia sa va fi consolidatå de desenele la Don Pablo de Segovie (1882) scriså de Francesco de Quevedo-Villegas;
traducerea acestei lucråri în englezå îl va pune în contact cu publicul din Anglia øi SUA. În anul 1889, primeøte Medalia de
Onoare pentru desenele de la Don Pablo øi este decorat øi cu Legiunea de Onoare.

Calitåõile sale stilistice, cum ar fi vibraõia luminii øi transparenõa umbrei, cåutarea efectelor miøcårii instantanee, fac din
Daniel Vierge un artist contemporan øi impresionist deopotrivå.

În 1909, va ilustra o ediõie din L’ingénieux hidalgo Don Quichotte, apårutå Hachette.

Gustave Fraipont, pictor de scene de gen, peisagist, acuarelist, gravor øi ilustrator, s-a nåscut în 1849 la Bruxelles øi a
murit în anul 1925. Este tatål artistului Georges Fraipot, øi el pictor øi ilustrator de carte.

Gustave Fraipont s-a format la øcoala lui Henri Henrick øi Henri Hem. Se stabileøte la Paris, unde va expune la Salon des
Artistes Français în 1882, apoi în perioada 1806 – 1810.A devenit Cavaler al Legiunii de onoare în anul 1896.A fost colaborator
al revistelor Paris illustré, L’Art de peintre les animaux etc.

A realizat, alåturi de Grandville øi Karl Girardet, ilustraõii pentru o ediõie Don Quichotte de la Manche, în traducere nouå,
apårutå la Tours Maisons Alfred Manue et fils.

Pille Charles Henri, pictor de scene istorice øi de gen, portretist, gravor, desenator øi ilustrator, s-a nåscut în anul 1844 la
Esonnes øi a murit în data de 4 martie 1897 la Paris.

A fost elev al lui Félix Barrias. A debutat în Salon des Artistes Français în anul 1865. Primul såu mare succes va fi
tabloul Jean Frédéric électeur de Saxe, continuant sa partie d’échecs au moment où le duc d’Albe lui annonce sa
condamnation à mort, pentru care va primi medalia de aur la Expoziõia universalå din 1889.

A fost un excelent portretist; s-a fåcut remarcat prin tuøa spiritualå din tablourile istorice øi de gen. Subiectul joacå un rol
important în lucrårile sale, artistul dezvoltându-l øi dându-i uneori o formå umoristicå.

Genul în care a excelat este înså ilustraõia; ”lui îi datoråm un remarcabil Don Quijote”13, ediõiile la operele complete ale lui
A. de Musset, Victor Hugo etc.

Gus Bofa (pseudonim al lui Gustave Blanchot), pictor, acuarelist, gravor, ilustrator, s-a nåscut la Paris în 1888 øi a murit la
Aubagne în anul 1968.

Deseneazå de la vârsta de 8 ani. Este unul dintre cei mai importanõi caricaturiøti øi ilustratori de carte din prima jumåtate a
secolului XX. Debuteazå în 1914 în reviste umoristice pariziene. Din anul 1909, a fost director artistic al revistei Rire, unde va
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10. Ibid.
11. E. Benezit. Dictionnaire des peintres… Vol. 14, p. 223 (articol de J. B.)
12. Ibid.
13. E. Benezit. Dictionnaire des peintres… Vol. 10, p. 832



contribui la debutul lui Pierre Mac Orlan. Din anul 1912, va conduce revista Sourire. A fost unul dintre animatorii
hebdomanarului satiric La Baïonnette, editat în timpul primului råzboi mondial. Va fonda, alåturi de J.G. Daragnès, Salon de
l’Aragnée.

Cu ajutorul lui Pierre Mac Orlan, director literar la Édition Française Illustrée, La Banderole øi La Renaissance du
Livre, se va îndrepta spre cariera de ilustrator de carte. Începutul secolului XX era epoca bibliofiliei øi a cårõilor de lux.
Desenele lui Bofa interpretau, transpuneau øi comentau textele autorilor contemporani (Pierre Mac Orlan, Courteline,
Raymond Hesse etc) sau a clasicilor (Cervantes, La Fontaine, Voltaire). Inamic declarat al ”vechii voioøii franceze”, Bofa îøi
va gåsi un vehicolul ideal în opera de ilustrare a cårõilor lui Mark Twain, Jonathan Swift, E.A. Poe etc. ”Profund observator
al tarelor øi ipostazelor umane ridicole, abandonat unui comic brutal, uneori amar, deformator care nu s-a îndepårtat înså
niciodatå prea mult de aparenõa umanå, a fost primul care a amestecat puõin, dintr-o satanicå maliõie, excelenõa umanå cu
ceea ce este imund”14.

Dupå cel de al doilea råzboi mondial, în anii ’60, din cauza crizei economice, mulõi dintre ilustratorii de carte interbelici vor
cådea în uitare. Bolnav, Bofa este nevoit så påråseascå Parisul; va muri la Aubagne, la vârsta de 85 de ani. Timp de 20 de ani,
opera sa va fi deliciu doar pentru bibliofili, colecõionari øi autori de benzi desenate. Abia în 1983, când Muzée-Galérie de la
Seita va organiza o expoziõie Gus Bofa, publicul va reintra în contact cu acest artist greu de etichetat, despre care prietenul såu,
scriitorul Pierre Mac Orlan, spunea: ”Gus Bofa este în aceeaøi måsurå un scriitor care a ales desenul pentru a-øi atinge
scopurile. Un text de Bofa este construit din acelaøi material ca øi un desen de Bofa; øi unul øi celålalt sunt animate de raza
poeziei care învåluie acea punte între viaõå øi moarte”15.

Cele patru volume din Don Quichotte ilustrate de Bofa (1926-1927) dau måsura imaginaõiei øi sensibilitåõii sale. ”Este
cartea-reper a creaõiei sale, cea care ar trebui distribuitå gratuit ca material demonstrativ”16.

Inaugurarea Bibliotecii Luis Rosales a Institutului Cervantes din Bucureøti

În data de 7 iunie 2005, a avut loc inaugurarea Bibliotecii Luis Rosales a Institutului Cervantes din Bucureøti, în prezenõa
Excelenõei Sale Juan Pablo García Berdoy, ambasadorul Spaniei la Bucureøti, a doamnei Ioana Zlotescu, director al Institutului
Cervantes øi a domnului Ion Dan Erceanu, director general al Bibliotecii Naõionale a României.

Luis Rosales (1910 – 1992), important poet øi eseist spaniol, remarcabil inovator al liricii hispanice a secolului XX, este
reprezentant al generaõiei 1936, profund marcate de sciziunea provocatå de råzboiul civil spaniol. Luis Rosales a primit în anul
1982 prestigiosul Premiu Cervantes pentru întreaga operå.

Seara s-a continuat cu lectura unor poeme ale lui Luis Rosales, în interpretarea actorului Ion Caramitru, cu o conferinõå
omagialå susõinutå de Guadalupe Grande Aguirre, co-editor al Operelor Complete ale lui Luis Rosales. Conferinõa a fost
ilustratå cu proiecõii video din arhiva scriitorului.

În încheiere, scriitorul mexican Sergio Pitol a susõinut o interesantå conferinõå intitulatå Cum devine viaõa realå scriiturå,
care a beneficiat de comentariile eseistului Ion Vianu, prezent la inaugurarea bibliotecii.

Dan Erceanu, director general al Bibliotecii Naõionale a României, a õinut cu acest prilej o alocuõiune: ”Excelenõå,
stimatå Doamnå Ioana Zlotescu, doamnelor øi domnilor, Institutul Cervantes a primit de curând premiul Principele de Asturias,
alåturi de alte institute culturale europene, pentru råspândirea în lume a principiilor etice øi umaniste, caracteristice civilizaõiei
occidentale. Acestå aurå de nobleõe se råsfrânge øi asupra Institutului Cervantes din Bucureøti, condus cu înõelepciune øi cu
mult suflet de doamna Ioana Zlotescu.

Naøterea unei biblioteci este întotdeauna un plus de bucurie atât pentru comunitate, cât øi pentru cei care îi vor
fi slujitori. Biblioteca Institutului Cervantes din Bucureøti va purta de azi numele unui mare poet øi om de culturå,
Luis Rosales, puõin cunoscut, din påcate, în România. Biblioteca Luis Rosales este conduså de doamna Maria
Petrescu, cåreia colegii din Biblioteca Naõionalå a României øi cititorii îi doresc succes øi satisfacõii. În ceea ce ne
priveøte, ca bibliotecå naõionalå, ne dorim în colecõiile noastre øi operele lui Luis Rosales.

Biblioteca Naõionalå a României deõine preõioase ediõii Cervantes: douå ediõii spaniole (El ingenioso hidalgo Don Quijote
de la Mancha, facsimilatå, din 1608, editatå la Madrid de Juan de la Cuesta; cea de a doua ediõie a apårut la Barcelona, în
1892); câteva ediõii franceze de secol XVIII (Histoire de l’admirable Don Quichotte, cu ilustraõii, apårutå la Paris, în 1733;
Histoire de l’admirable Don Quichotte, Paris, 1741; alte patru ediõii franõuzeøti conõin textul celebrei cårõi în traducerea lui
Florian – 1799, 1800, 1810, 1835).

Din colecõiile editoriale pentru copii øi tineret, amintim un volum cu ilustraõii de Henri Pille, un altul cu ilustraõii de Tony
Johannot (exemplarul prezintå ex-libris-ul manuscris al lui Lucreõiu Stoica Påtråøcanu din Iaøi) øi ediõia realizatå de
Flammarion, cu ilustraõii (exemplar cu ex-libris manuscris Dimitrie Grecianu, 1945).

Câteva dintre ediõiile deõinute de Biblioteca Naõionalå a României beneficiazå de ilustraõiile unor gravori celebri din
secolele XIX øi XX: Gustave Doré (Paris, 1863, legåtura de carte este semnatå J. Kernescher, Bucureøti), Grandville, Karl
Girardet øi Fraipont (ediõie apårutå la Tours Maisons Alfred Manue et fis), Daniel Vierge (Paris, Hachette, 1909).

Una dintre cele mai interesante ediõii este L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, în 4 volume, în traducerea
lui Louis Viardot øi cu prefaõa lui Miguel de Unamuno (Paris, Simon Kra, 1926-1927). Volumul este ilustrat de Gus Bofa, alias
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16. ibid.



Gustave Blanchot. În colecõiile BNR se aflå øi Don Chishot dela Mancha, editatå de Jean-Pierre Claris øi apårutå la
«Bucuresci, în tipografia lui Eliad, 1840».

Celebrul Hidalgo a fost ilustrat intens în toate õårile unde a fost tradus, probabil din nevoia de a da chip lui øi
complementului såu ”de loc, timp øi acõiune” Sancho. Probabil cå, dupå Biblie, Don Quijote este cea mai ilustratå carte. Så
aniversezi 400 de ani de la tipårirea primului volum al unei cårõi ai cårei eroi øi ale cårei întâmplåri au devenit familiare în
toatå lumea mi se pare exemplar pentru orice naõiune. Viaõa admirabilului øi inegalabilului Don Quijote de la Mancha øi a
isteõului såu slujitor au marcat adolescenõa øi tinereõea oamenilor de pretutindeni. Aceøti eroi au devenit un simbol al
Spaniei. Så citåm, din aceastå ”familie”, câteva perechi literare celebre în literatura europeanå: ”fatalistul” øi ståpânul
såu, domnul Puntilla øi sluga sa Matti, Jacques øi ståpânul såu, ”semnaõi” de Milan Kundera etc. Poate cå dacå cele douå
entitåõi – Don Quijote øi Sancho Panza – ar genera, prin reducõie la douå categorii de comportament, douå partide politice,
unul Hidalgo øi altul Panza, õara ar fi o Dulcinee…

Revenind la biblioteca botezatå aståzi cu numele unui mare poet, speråm ca Luis Rosales, urmaø al lui Cervantes, Lope,
Unamuno øi al unui lung øir de glorii ale limbii spaniole, så aparå cât mai curând øi în româneøte”.
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Ilustratorii lui Don Quijote:
• Johann Michael Voltz (1824), • Achille Devéria (1832), • George Cruikshank (Effingham Wilson, 1833), • Jules David
et Staal (Garnier, 1835), • Tony Johannot (1836-1837), • T. Hosemann (1844), • Mame (1848), • Célestin Nanteuil (1856),
• Gustave Doré (Bry, 1863), • Jules Pelcoq (1866), • Arthur Houghton (Warne, 1866), • Bertall et Forest (Hachette, 1870),
• Apeles Mestres (1879), • Gustave Pierre Eugène Staal (1893), • A. Lalauze (s.a.), • Franck Brangwyn (1896), • William
Heath Robinson (Sands, 1897), • René Giffey (Delagrave, 1907), • Walter Crane (Dodd, 1911), • William Strang (1912), •
Gordon Browne (Stockes, 1921), • Carracho Sarri (Salami, 1925), • Félix Lorioux (Hachette, 1929), • Henri Morin
(Renouard, 1937), • Pierre Leroy (1965), • Arias Crespo (G.P., 1979), • Puig Rosado (Bordas, 1980), • M. Picotto (Hachette,
1980), • Félix Lorioux (Hachette, 1992), • Gilles Rapaport (Albin Michel jeunesse, 1993), • Jacques Bours (Hemma,
1994)17
Dintre artiøtii români, Val Munteanu øi Eugen Taru au ilustrat Don Quijote, în douå ediõii apårute la editura Ion Creangå (în
(1976, respectiv în 1986).

17 Lista este preluatå din: www.ricochet-jeunes.org/livre.asp?livreid=40&them=Epop%E9e

Giffey



Noi cårõi Cervantes intrate în colecõiile BNR:

- Don Quixote: [novel]: [Vol.1-2]. London: David Cambpell, 1991. (Titlu seriei: Everyman’s Library. The Millenium Library)
-Entremeses / Editor Hermida, Jacobo Sanz. Madrid: Espasa-Calpe, 2000. 288 p. (Titlu serie numerotatå: ColecciónAustral. Teatro)
- Novelas ejemplares : (selección): La Gitanilla, Rinconete y Cortadillo, El Casamiento engañoso, El Coloquio de Los
Perros; Editor: Hazas, Antonio Rey; Editor: Arroyo, Florencio Sevilla. Madrid: Espasa-Calpe, 2000. 434 p. (Titlu serie
numerotatå: Colección Austral. Narrativa)
- Great Books of the Western World. Vol. 27: Cervantes Saavedra, Miguel de. Editor: Cervantes Saavedra, Miguel de
Chicago, 1994. 509 p.

Ediõii bibliofile Cervantes din colecõiile BNR:

- El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha… En Madrid, par Juan de la Cuesta, 1608, 1615 (Ediõie facsimilatå)
- Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche…Traduite de l’espagnol. Nouvelle édition, revue, corrigée et
augmentée. Tom 1 - 6. Paris, chez Pierre Prault, 1733 (Cu ilustraõii)
- Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche… Tom 1 - 6 Illustrations. Nouvelle édition, revue, corrigée et
augmentée. Paris, GF Quilleau, 1741
- Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche… Traduite de l’espagnol par Florian; ouvrage poshtume. Tom 1 - 6.
Paris, de l’imprimerie de P. Didot [1799?]
- Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche… Traduite de l’espagnol par Florian. Nouvelle édition. Tom 1 - 2,
Leipsic, chez Gérard Fleischerer, 1800 2 vol. (Cu ilustraõii)
- El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Tom 1 - 3. Barcelona, Imprenta particular de C. Govchs, 1892. (Cu ilustraõii)
- Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche… Traduite de l’espagnol par Florian; ouvrage posthume. Tom 1 - 2.
Paris, chez Muguet, edit, 1835
- Don Quichotte de la Manche. Edition pour la jeunesse, illustrations par Henri Pille. Paris, Charavay, Mantoux, [s.a.] 320 p.
- L’ingenieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Traduction de Louis Viardot avec les dessins de Gustave Doré, gravés par
H. Pisan. Tom 1 -2. Paris, Librairie de L. Hachette…, 1863, (Legåturå J. Kernescher, Bucureøti)
- Don Quichotte de la Manche. Traduite…. par Florian, ouvrage posthume. Avec figures. Tom 1 - 6. Paris, Briand libr., 1810
- L’ingenieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Ed. Doré. Paris, L. Hachette, [1869] (Legåturå semnatå ”Delfin”)
- Don Quichotte de la Manche. Ed. speciale à l’usage de la jeunesse par Lucien Biart. Illustrations de 316 dessins par Tony
Johannot. Pars, Hetzel, [s.a.] (Ex-libris mss: Lucreõiu Stoica Påtråøcanu, Iaøi)
- L’ingenieux chevalier Don Quichotte de la Manche. Trad. Nouvelle. Illustrations par Grandville, Karl Girardet et Fraipont.
Tours Maisons Alfred Manue et fils. [s.a.],400 p.
- Don Quichotte de la Manche. Ed. reduite et mise à la portée de la jeunesse par Paul Lefèvre-Géraldy. 16 acquarelles de Giffy.
Paris, Libr. Delagrave, 1936, 127 p.
- Don Quichotte de la Manche. Abregé pour les enfants par Kathleen Fitygerald. Illustrations de Thomas Derrick. Paris, Libr.
Ernest Flammarion, [s.a.] 79 p. illustrations (Ex-libris manuscris Dimitrie Grecianu 1945)
- L’ingénieux hidalgo Don Quichotte. Illustrations par Daniel Vierge. Tom 3 - 4. Paris, Libr. Hachette, 1909 (Cu gravuri;
exemplar numerotat 264 din 350)
- L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Tom 1 - 4. Trad. Louis Viardot, précédée par d’une préface de Miguel de
Unamuno. Dessins de Gus Bofa. Paris, Simon Kra, 1926 / 1927 (Exemplar numerotat)
- El ingenioso hidalgo… Tom 1 - 2. En Madrid, par Juan de la Cuesta, 1608 - 1615. (Ediõie facsimilatå)
- Don Chishot dela Mancha. Editor Jean-Pierre Claris de Florian. Bucuresci: În tipografia lui Eliad, 1840. 252 p.

(Pagini realizate de L.C. øi M.J.)
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Planeta Jules Verne – 1828-1905

Jules Verne. Expoziõie de ediõii rare. Biblioteca Academiei Române, 15 – 25 martie 2005

În data de 15 martie 2005, Biblioteca Academiei Române øi Biblioteca Naõionalå a României au vernisat Jules
Verne. Expoziõie de ediõii rare, dedicatå împlinirii a 100 de ani de la moartea lui Jules Verne, marele autor de
literaturå de anticipaõie al literaturii franceze øi universale. Jules Verne a fost un vizionar. Cu geniul stilului såu,
limpede øi simplu, a gåsit reõeta perfectå care îmbinå ficõiunea øtiinõificå cu adevårul sau verosimilul. Acest stil a
asigurat autorului faima mondialå.

Evenimentul s-a desfåøurat sub patronajul Ambasadei Franceze øi al Institutului Francez din Bucureøti.
Gazdå a evenimentului, domnul academician Gabriel Øtrempel, director general al Bibliotecii Academiei

Române, a õinut o alocuõiune despre personalitatea lui Jules Verne, ”unul dintre cei mai agreabili scriitori”, cel care
”a fåcut deliciile tinereõii multor generaõii. Romanele sale au påtruns în spaõiul românesc destul de repede, atât prin
traduceri, cât øi în ediõii franõuzeøti, întrucât românii erau buni cunoscåtori de limbå francezå. Jules Verne a fost øi
un autor de teatru important, lucru ignorat pe nedrept – a scris vodeviluri, piese într-un act. Unele dintre piesele
sale reiau subiectele tratate în romane. Expoziõia de faõå prezintå bogåõia de cårõi, scrisori, cårõi poøtale Jules Verne
pe care cele douå biblioteci le deõin în colecõiile lor. Mulõumim pentru colaborare Institutului Cultural Francez øi
Bibliotecii Naõionale a României”.

La rândul såu, Excelenõa Sa domnul Hervé Bolot, ambasador al Franõei la Bucureøti, a vorbit despre sårbåtorirea
lui Jules Verne în contextul general al programului Fête de la francophonie: ”Tema de anul acesta este Francofonia
– limbå a aventurii øtiinõifice. Organizatorii l-au ales pe Jules Verne drept simbol al aventurii øtiinõifice. Limba
francezå este un vector al culturii øi al øtiinõei. Literatura, teatrul, poezia te îndeamnå så visezi øi, o datå cu Jules
Verne, øi øtiinõa, în ceea ce are ea mai vizionar, te face så visezi. Despre opera lui Jules Verne s-a spus mereu cå are
calitatea de a-i entuziasma atât pe adolescenõi, cât øi pe adulõii-adolescenõi. Eu øi fraõii mei am fost marcaõi de
puterea acestei proze de a stimula imaginaõia – am încercat în mai multe rânduri så punem în practicå unele tehnici
descrise cu multå minuõiozitate de Jules Verne, de cele mai multe ori, spre disperarea pårinõilor noøtri… Sunt sigur
cå fiecare dintre cei prezenõi azi aici poate mårturisi acelaøi entuziasm, din copilårie øi din adolescenõå, faõå de
romanele sale.

Caracterul futurist al scriiturii acestui om a marcat multe dintre cuceririle ulterioare ale øtiinõei. Primul
submarin american care a reuøit så treacå pe sub calota glaciarå aducea cu obiectul livresc descris de Jules Verne.
Sigur, multe dintre descrierile sale nu au fost confirmate de øtiinõå. Un exemplu este De la påmânt la lunå, roman în
care autorul se înøealå asupra felului în care s-ar face aselenizarea øi asupra uøurinõei cu care s-ar efectua
întoarcerea pe påmânt.

Expoziõia de faõå, în care sunt prezente remarcabile ediõii în francezå øi în românå ale operelor lui Jules Verne,
då måsura rolului Bibliotecii Academiei Române øi al Bibliotecii Naõionale a României în promovarea actelor de
culturå universalå. Aceste cårõi øi fotografii, cu adevårat rare, demonstreazå existenõa unui patrimoniu cultural
mondial comun, care îl are ca subiect pe Jules Verne. De multå vreme, acest autor nu mai aparõine doar Franõei,
aparõine tuturor, pentru cå aparõine imaginarului comun, imaginarului umanitåõii”.

Biblioteca Naõionalå a României a fost prezentå în expoziõie cu urmåtoarele piese de bibliofilie:

• Aventures des trois russes et de trois anglaises dans l’Afrique australe. illustrations de 53 vignettes par Ferat; gravures par
Pannemaker. Paris: [s.a.] (collection Hetzel)
• César Cascabel. avec 85 dessins de Georges Roux; 12 grandes gravures en chromotypographie; 2 gr. Cartes
enchromolithographie. Paris: [s.a.] (collection Hetzel)
• Le Chancellor. illustrations par Riou Martin Pav et Férat. Paris: [s.a.] (collection Hetzel)
• Le chateau des Carpathes. Paris: [s.a.]
• Le chateau des Carpathes. 6 grandes gravures en chromotipographie; 40 illustrations par L. Benett. Paris: [s.a.]
• 5 semaines en ballon. Voyage de découvertes en Afrique par 3 anglais. illustrations par M. Riou et Montant. Paris, [s. XIX]
• Les grandes navigateurs du XVIII-e siècle. 52 dessins par P. Philippoteaux; 65 fac-simillés et cartes par Matthis et Morieux
Paris: [s.a.] (collection Hetzel)
• Ex libris ms: J.J. Cantacuzène, 19 aprilie 1910
• Les voyageurs du XIX-e siècle. 81 dessins par Léon Benett. 57 fac-similés et cartes par Matthis et Morieux. [Paris]: [s.a.]
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(legåturå Hetzel)
• La maison à vapeur. Voyage à travers l’Inde septemtrionale. Paris: [s.a.] (collection Hetzel)
• Nord contre Sud. 85 dessins par Berrett et une carte. Paris: Hertz, 1887
• Petit-bonhomme. Dernières étapes. illustrations de L. Benett. 3 ed. Paris: [s.a.] (collection Hetzel)
• 4 Rayon – Vert / 44 dessins par L. Benett et une carte. Paris, [s.a.]
• Le testament d’un excentrique. 61 illustrations par Georges Roux. Paris: [s.a.] (collection Hetzel)
• Voyage au centre de la terre. vignettes par Rioux. Paris, 1896. (collection Hetzel)
• Les voyages extraordinaires. Maître du monde. illustrations de Georges Roux; 12 gravures, planches en chromolithographie
• Un drame en Licovie. illustrations de L. Benett. Paris: [s.a.] (legåturå Engel)

Opere
• 20.000 de leghe sub måri: roman / [pref.: Ana Maria
Chivu]. Octopodium, 1994
• 20.000 de leghe sub måri / trad.: Manuela Coravu; cuv.
înainte de Traian Finõescu. Bucureøti: Corint Junior, 2005
• Cele cinci sute de milioane ale Begumei / trad. øi note de
Manuela Coravu. Bucureøti: Corint, 2005 (Bibliografie
øcolarå. Literaturå universalå)
• Cinq semaines en ballon: voyages de découvertes en
Afrique. Paris: Bibliothèque d’éducation et de récréation, [19-]
• Copiii cåpitanului Grant; O cålåtorie în jurul lumii / trad.
de Mihail Petroveanu; cuv. introd. de Traian Finõescu.
Bucureøti: Corint Junior, 2005
• De la Påmânt la Lunå: cålåtorie fårå oprire în 97 de ore øi
20 de minute / trad., [cuv. introductiv øi aparat critic]: Traian
Finõescu; [desene: De Montaut, gravate de Pannemarker,
reprod. din ediõia ilustratå Hetzel]. Bucureøti: Corint Junior,
2005
• Indiile negre / trad. øi note: Camelia Dånescu. Bucureøti:
Corint, 2002 (Bibliografie øcolarå. Literaturå universalå)
• Istoria marilor descoperiri / Jules Verne; în româneøte de G.
Nicolae; cuvânt înainte de Ion Hobana. Editura Ion Creangå,
1994
• Kéraban încåpåõânatul / [trad. øi note: Liana Gomboøiu].
Bucureøti: Prietenii Cårõii, 2002 (Colecõia Condor)
• Maître Zacharius et autres récits / postface de Jean-Pierre
Picot. Paris: José Corti, 1999 (Rien de commun) (Collection
Merveilleux; 10)
• O drama în våzduh / trad. øi pref: Ion Hobana. Bucureøti:
Minerva, 2005
• Ocolul påmîntului în optzeci de zile. Eden, 1993 (Revizuire
a traducerii lui Ion Pas – Cugetarea, 1941 – realizatå de Oleg
Cråmårescu)
• Parisul în secolul XX: [roman inedit] / trad. øi post. de Ion
Hobana; cuv. înainte de Véronique Bedin; pref. øi text stabilit
de Piero Gondolo della Riva. Bucureøti: Nemira, 1995
(Metropol) (Colecõia Paganel)
• Prichindel / trad. de Valeriu Mihåilå; tab. cronologic: A. D.
Munteanu. 2 vol. Bucureøti: Editura Minerva, 2005
• Le tour du monde en quatre-vingts jours = Ocolul
Påmîntului în 80 de zile / Text adnotat de Maria Bråescu.
Bucureøti: Teora, 1993
• Le voyages extraordinaire: Le Rayon-Vert. Paris: J. Hetzel
Éditeur, [s.a.] (Collection Hetzel. Les mondes connus et
inconnus)
• Les Voyages extraordinaires: Aventures du capitain
Hatteras : Les Anglais au Pole Nord / Paris: Hetzel J., [186-]

• Cålåtorie de-a-ndåratelea în Anglia øi Scoõia: manuscris
inedit aparõinând oraøului Nantes / traducere de Ion Hobana.
Bucureøti: Compania, 1999
• Cålåtorie prin imposibil: pieså feerie în trei acte / de d-nii
Adolphe d’Ennery øi Jules Verne; traducere de Ion Hobana.
Bucureøti: Arta graficå, 1994
• Cinq semaines en ballon: voyage de découvertes en
Afrique. Paris: Bibliothèque de l’éducation et de récréation,
[19—]
• Aventurile a trei ruøi øi trei englezi în Africa australå /
illustrations de Férat. Bucureøti: Regis Group, 2002
(Collection Hetzel)
• Arhipelagul în flåcåri / trad. øi pref. de Smaranda Cosmin.
Bucureøti: Editura 100+1 Gramar, 2001 (Capodopere.
Literaturå universalå)
• Aventurile unui chinez / ed. de G. Zarafu. Bucureøti: Editura
Ion Creangå, 2001 (Cårõile copilåriei)
• Castelul din Carpaõi / trad. øi note de Vladimir Colin.
Bucureøti: Compania, 1999 (La bord cu Jules Verne)
• Cålåtorie de-a-ndåratelea în Anglia øi Scoõia: manuscris
inedit aparõinând oraøului Nantes / trad. øi note de Ion
Hobana. Bucureøti: Compania, 1999 (La bord cu Jules Verne)
• Cele cinci sute de milioane ale Begumei / trad. øi note de Ion
Hobana. Bucureøti: Compania, 1999 (La bord cu Jules Verne)
• Farul de la capåtul lumii / trad. øi note de Constantin
Ionescu-Boeru. Bucureøti: Corint, 2003 (Bibliografie øcolarå.
Literaturå universalå ; 65)
• Goana dupå meteor / trad. de Traian Finõescu. Bucureøti:
Corint, 2001 (Bibliografie øcolarå; 38)
• Indiile negre / [trad.: P. I. Barad-Roman ; desene: J. Ferat ;
gravuri: Charles Barbant]. Bucureøti: Regis Group, 2002
(FED)
• Insula cu elice / trad. Ecaterina Creõulescu ; il.: Benett.
Bucureøti: Corint, 2003. 296 p.; 20 cm. (Bibliografie øcolarå.
Literaturå universalå; 17)
• Nord contra Sud / trad. de Traian Finõescu. Bucureøti:
Corint, 2003 (Bibliografie øcolarå. Literaturå universalå)
• Raza verde / trad. Constantin Ionescu-Boeru. Bucureøti:
Corint, 2002 (Bibliografie øcolarå. Literaturå universalå; 62)
• Øarpele de mare / [trad. øi cuv. înainte: Ion Hobana].
Bucureøti: Regis Group, 2003
• Întâmplåri neobiønuite;Goana dupå meteor / trad. de
Anghel Ghiõulescu, Gellu Naum; ilustr. de Val Munteanu.
Bucureøti : Nemira, 1995 (Colecõia Paganel)
Despre el:
• Hobana, Ion. Douåzeci de mii de pagini în cåutarea lui
Jules Verne: [monografie]. ed. a 2-a, substanõial revåzutå øi

Jules Verne în România – noi apariõii. Bibliografie selectivå:



Traducând din Jules Verne
– Pseudo-jurnal –

Traian Finõescu

”O carte scriså prost este doar o greøealå. O traducere proastå este o
crimå”.

Gilbert Highet

”Nici o problemå nu concordå mai complet cu literatura
øi cu misterul modest al literaturii ca problema puså de o traducere”.

J.-L.Borges. Las versiones Homéricas, Discusión, 1957

Când mi s-a sugerat så ”încerc så împårtåøesc ceva din experienõa
mea de traducåtor al lui Jules Verne”, gândul m-a dus imediat la mai
vechea mea meteahnå de a nu asculta niciodatå de sfaturile înõelepte pe
care zadarnic mi le autoadministrez.

Simultan cu demararea activitåõii mele de traducåtor – se
împlinesc, iatå, cincisprezece ani –, îmi propusesem så õin un jurnal al
acestei activitåõi. De îndatå abandonat, proiectul avea så-mi dea din
nou târcoale, o datå cu primele mele confruntåri cu Jules Verne,
simõeam cå drumul urma så fie lung, iar încercårile prin care urma så

trec, nu puõine. Nici nu øtiam câtå dreptate aveam…
În momentul în care am început så traducDe la påmânt la Lunå øi În jurul Lunii, Robur cuceritorul øi Ståpânul

lumii sau Cåpitan la cincisprezece ani, aveam deja un palmares bogat în domeniu – basme culte deAndersen, printre
alõii, sau populare (povestiri spaniole), printre altele, sau povestiri pentru copii aparõinând unor autori ca MarcelAimé,
Édouard Laboulaye sau George Sand – , iar Jules Verne nu reprezenta altceva pentru mine decât un nou episod din
literatura pentru copii de care eram legat prin colaborarea cu o editurå – Corint – specializatå, la vremea aceea, în
aceastå direcõie. Mai mult decât scriitorii, traducåtorii sunt sever supuøi regulilor pieõei.

Treptat, aveam så înõeleg cå opera lui Jules Verne era de o cu totul altå facturå. Recent, mi-am regåsit plenar
ciudatul traseu al acestei surprinzåtoare receptåri în felul în care a perceput de-a lungul timpului romanul Insula
misterioaså, Lucian Boia, autorul uneia dintre cele mai påtrunzåtoare analize ale universului vernian – Jules Verne.
Paradoxurile unui mit: ”Iatå un roman uimitor. Povestirea e pe måsura reõetelor ”atelierului Verne”. Se adreseazå,
formal, adolescenõilor, cu toate ingredientele genului; nu lipsesc nici piraõii, tocmai buni pentru a stârni un fior, iar
episoadele neprevåzute se înlånõuie de la început pânå la sfârøit, cu justificåri destul de aproximative. Aø fi tentat så-
mi rezum propria relaõie cu aceastå carte. Copil fiind, am citit-o øi recitit-o cu nesaõ, de nenumårate ori. Adolescent,
dupå o întrerupere de câõiva ani, am gåsit-o oarecum simplistå (øi am terminat cu ea pentru multå vreme). Abia mai
târziu i-am desluøit dimensiunea simbolicå. Trei lecturi, aøadar, fiecare motivatå în felul såu: Insula misterioaså e
o carte pasionantå de aventuri, o carte relativ copilåroaså øi o carte cu o semnificaõie filozoficå considerabilå”.

Aceste trei trepte ale lecturii se regåsesc în întreg ansamblul Cålåtoriilor imaginare, corpus construit în
profunzime, pe mai multe nivele.

Jurnalul meu a råmas, din påcate, ca atâtea alte bune intenõii – låsatul de fumat øi destul de multe altele, pe care
nu e cazul så le enumår aici – doar un simplu vis, ceea ce nu må face, încå, så må simt pe drumul spre iad…
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adåugitå. Bucureøti: Editura 100+1 Gramar, 2000 (Sinteze.
Documente. Eseuri)
• Boia, Lucian. Jules Verne - paradoxurile unui mit / trad.
din francezå de autor. Bucureøti: Humanitas, 2005
• Jules Verne: [monographie]/ cahier dirigé par Pierre-André
Touttain. Paris: Arthème Fayard; L’ Herne; Fayard, 1998
• Vlad, Luigia; Fonea, Evelin. Jules Verne. Omul øi opera:
biobliografie nepublicatå: 163 titluri de cårõi øi articole din
periodice în limbile românå, francezå, englezå øi germanå,
editate între anii 1876-1976 / Biblioteca Centralå de Stat, 1977
• Finõescu, Traian. Receptarea operei lui Jules Verne în

România: bibliografie nepublicatå: 31 titluri de cårõi în
limba românå, editate între anii 1920-1961. Biblioteca
Naõionalå a României, 2004
• Robien, Gilles de. Jules Verne, le rêveur incompris. Paris:
Michel Lafon, 2000. 308 p. + 1 anexå (L’an 2000 selon Jules
Verne: [morceaux choisis]/ textes choisis et présentés par
Emmanuel Haymann; il. tirées des éditions originales Hetzel,
sont de Benett, De Montaut, Riou et George Rouse)
• Finõescu, Traian. Traducåtori români ai operei lui Jules
Verne: bibliografie nepublicatå: 35 de titluri øi 96 de
traducåtori. Biblioteca Naõionalå a României, 2004



Regretându-i absenõa, am realizat cå aø putea så o umplu, totuøi, într-un anume fel. Dacå lipsa unui document al
dezvoltårii în timp, al procesualitåõii practicii mele de traducåtor face imposibilå recapitularea, retrospectiva,
reconstituirea exemplificatå a acesteia, existå, în schimb, posibilitatea abordårii atitudinii pe care o implicå. Aøadar,
în locul laturii pragmatice, actul reflexiv, o traducere fiind întotdeauna rezultatul unei meditaõii, al identificårii unor
coordonate ale operei-õintå, în funcõie de care traducåtorul îøi defineøte øi îøi construieøte un model mental, pornind
de la coexistenõa semiparadoxalå a posibilitåõii soluõiei cu imposibilitatea gåsirii vreunei metode sistematice pentru
atingerea acelei soluõii.

Orice traducere este rezultatul unei interpretåri, al unui transfer de semnificaõie în timp øi spaõiu; traducåtorul opteazå
pentru o variantå din mai multe posibile, de aceea, criteriile transpunerii unui text dintr-o limbå în alta sunt fundamentale.

Prima impresie pe care õi-o laså personalitatea øi opera lui Jules Verne este aceea a unei multiplicitåõi derutante,
de care nu puteam så nu õin seama. Acceptând ulterior oferta de a îngriji øi coordona prima ediõie integralå de la noi
a Cålåtoriilor extraordinare, la aceeaøi editurå Corint, aveam så-mi consolidez, din perspectiva parcurgerii întregii
serii, aceastå primå impresie.

Opera lui Jules Verne stå sub semnul diversitåõii, varietåõii, pluralitåõii. Aspectul neomogen al operei determinå
simetric, în planul receptårii, o multitudine de puncte de vedere, de ipoteze øi de construcõii critice, fiecare explorând
o singurå zonå a acestui adevårat mozaic.

În acest evantai de opinii, existå, în mod perfect natural, øi o mulõime de prejudecåõi, de cliøee, de imagini
prefabricate. Or, dacå vrei så afli adevårul adevårat despre o creaõie literarå, întreabå-l pe cel situat cât se poate de
real în interiorul acesteia, întreabå traducåtorul.

Ponciful cel mai frecvent øi cel mai înrådåcinat de care trebuie så te delimitezi atunci când îl traduci pe Jules
Verne este acela al scriitorului pentru copii, compunând, în cadenõa de douå opere pe an, cårõi destinate educårii øi
relaxårii celor mai mult sau mai puõin mici, în care eroi cu inima viteazå sfârøesc întotdeauna prin a ieøi victorioøi în
lupta cu vråjmaøii øi elementele potrivnice, graõie unor maøini miraculoase nåscocite de geniul uman.

Aø cita, în acest sens, fårå a-i împårtåøi întru totul vehemenõa apologeticå, o reacõie de råspuns la aceastå falså
etichetå, reacõie aparõinând poate celui mai fanatic admirator øi, într-un fel, discipol al lui Jules Verne, scriitorul
Raymond Roussel: ”Jules Verne este, de departe, cel mai mare geniu literar din toate secolele: va ”råmâne” atunci
când toõi ceilalõi autori din epoca noastrå vor fi uitaõi de multå vreme. Este, de altfel, la fel de monstruos så-i pui pe
copii så-i citeascå operele ca øi atunci când îi pui så înveõe Fabulele lui La Fontaine, atât de profunde încât puõini
adulõi sunt apõi så le aprecieze”.

La fel de fals este øi locul comun conform cåruia Jules Verne s-ar numåra printre pårinõii science-fiction-ului,
opera sa având, de fapt, apåsate accente profetice, de anticipaõie.

Atunci când am tradus De la Påmânt la Lunå øi În jurul lunii, am fost uimit så constat, cu ochiul meu de
filolog, cå toate formele verbale de la început, din primele paragrafe, invitau cititorul så-øi aducå aminte de o
întâmplare ce avusese deja loc, cålåtoria lunarå aparõinea trecutului, øi nicidecum viitorului. Aventura celor trei
cålåtori are un puternic parfum retro: îmbråcaõi impecabil, ca niøte dandy, Barbicane cu jobenul pe cap, nu au nimic
din înfåõiøarea unor cosmonauõi. Interiorul vehiculului lunar este mobilat ca un apartament burghez confortabil øi
oarecare. Nimic din figuraõia futuristå a marelui såu contemporan, H.G. Wells, nimic din recuzita tehnologicå a
acestuia, nici urmå de extratereøtrii, nici urmå de inventivitatea debordantå din Råzboiul lumilor. Cålåtoria În jurul
lunii are ceva din naivitatea unui vis suprarealist.

La fel, în 20.000 de leghe sub måri, miraculosul Nautilus este fixat într-un timp dinainte de începerea naraõiunii,
evenimentul relatat fiind, de asemenea, anterior.

Romanele lui Jules Verne sunt, aøadar, bine înfipte în realitatea secolului lor, mai mult, se constituie într-o
profundå meditaõie asupra epocii respective. Ar fi, prin urmare, greøit så îl traduci pe Jules Verne doar ca pe un
scriitor pentru copii sau ca pe un autor de S.F., dar ar fi la fel de eronat så nu îl traduci øi ca pe un scriitor pentru copii
sau øi ca pe un autor de S.F., chiar dacå distanõa dintre opera sa øi aceste genuri este mare.

Principala caracteristicå a artei sale este extraordinara capacitate combinatorie, sesizatå târziu øi aprofundatå în
toate dimensiunile sale – oricât ar putea pårea de ciudat – de-abia acum, din perspectiva unei conøtiinõe critice
trecute prin experienõa postmodernismului.

Sub genericul Cålåtoriilor extraordinare, sunt reunite o multitudine de formule narative, de o extraordinarå
diversitate, singurul punct comun constituindu-l motivul voiajului. Diferenõa de facturå, de structurå dintre o carte øi
alta este uimitoare, chiar øi între cele scrise în acelaøi an sau în aceeaøi epocå. Astfel, prima cålåtorie, Cinci
såptåmâni în balon, aparõine romanului øtiinõific, inventat de Jules Verne, dar cea de a doua este un roman de
aventuri – Cålåtoria øi aventurile cåpitanului Hatteras –, pentru ca a treia, o Cålåtorie în centrul Påmântului, så
revinå la structura iniõialå; urmeazå un roman satiric – De la Påmânt la Lunå – øi din nou un roman de aventuri –
Copiii cåpitanului Grant. Treptat, apar øi romanul istoric – Arhipelagul în flåcåri, Nord contra Sud, romanul de
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dragoste – Raza verde, romanul politic – Mathias Sandorf, romanul poliõist – Fraõii Kip, romanul de capå øi spadå
– Mihail Strogoff –, romanul comic – Keraban încåpåõânatul, romanul fantastic – Castelul din Carpaõi.

Alternarea registrelor este prezentå nu numai la nivelul ansamblului, dar øi al fiecårei opere în parte. O pildå
gråitoare în acest sens este øi ultimul Jules Verne pe care l-am tradus, Un oraø plutitor, despre care îmi este mai uøor
så vorbesc, avându-l proaspåt în minte.

Demontatå pieså cu pieså, opera aceasta se dovedeøte a fi rezultatul ingenioasei îmbinåri a mai multor formule
romaneøti: un roman dedicat elogierii geniului tehnic uman, realizat prin descrierea minuõioaså a celui mai mare
transatlantic din lume la vremea aceea, Great-Eastern; un roman autobiografic, dezvoltat pe douå planuri: unul de
suprafaõå, conturat prin descrierea unei experienõe strict personale – traversarea Oceanului Atlantic, alåturi de fratele
såu Henri, la bordul luxosului pachebot –, altul de profunzime, desenat prin elaborarea unui veritabil roman
sentimental din care råzbat, filtrate la mare adâncime, ecourile unei idile cu o ”misterioaså sirenå”, menõionatå de
toõi biografii scriitorului; un roman etnografic øi de moravuri, dedicat prezentårii tipului englezului, Great Eastern
fiind mai cu seamå un oraø englezesc plutitor, ”o bucatå desprinså de påmântul Angliei” (pe aceastå linie, am
descoperit cu uimire o frapantå apropiere între aceastå portretizare a britanicului – våzut de Jules Verne, cu un ochi
amuzat, ca o colecõie de ticuri øi de bizarerii – øi unele dintre nuvelele pe aceastå temå ale ilustrului såu
contemporan, Guy de Maupassant, cuprinse în antologia Bulgåre de seu pe care am tradus-o tot de curând); în
sfârøit, un roman al croazierei, în genul aceluia ilustrat din abundenõå în vremurile noastre de Daniele Steel.

Aceastå structurå narativå polifonicå este specificå tuturor Cålåtoriilor extraordinare, un alt exemplu elocvent
fiind Copiii cåpitanului Grant, construit, de asemenea, pe cel puõin patru paliere: roman de aventuri, roman
sentimental, roman politic, roman mitic.

Multiplicarea modalitåõilor epice este dublatå, uneori, øi de pastiøå. În Cinci såptåmâni în balon, autenticitatea
øi actualitatea povestirii sunt realizate de mimarea stilisticå a jurnalului de cålåtorie, relatarea explorårii
continentului african fiind ”redactatå dupå notiõele doctorului Fergusson”, modelul fiind însemnårile numeroøilor
exploratori de la acea vreme. Doctorul Fergusson este, într-un fel, un alt Stanley Livingstone, o ipostazå fictivå a
acestuia øi, în consecinõå, nararea evenimentelor din cursul expediõiei sale, întreprinså în scop øtiinõific, respectå
aceleaøi canoane epice.

Traducåtorul lui Jules Verne nu poate så nu õinå seama de aceastå extraordinarå flexibilitate a artei narative a
marelui scriitor øi, chiar dacå nu reuøeøte întotdeauna så marcheze toate schimbårile de registru narativ øi stilistic –
ar trebui så fie mai elastic decât cauciucul –, este cel puõin dator så încerce.

Diversitatea structurilor narative øi a tiparelor stilistice este dublatå de varietatea øi bogåõia infinitå a limbajului.
Cålåtoria geograficå, terestrå, este dublatå de cålåtoria livrescå, enciclopedicå. Alåturi de lumea-carte, cartea-lumii,
enciclopedia, ansamblul exhaustiv al tuturor cunoøtinõelor umane, totul este scris în aceastå mare carte.

”Scopul autorului este, într-adevår, så rezume toate cunoøtinõele geografice, geologice, fizice, astronomice,
acumulate de øtiinõa modernå øi så refacå, în forma pitoreascå øi atractivå care îi este proprie, istoria universului”,
astfel prezenta editorul lui Jules Verne, Jules Hetzel, programul Cålåtoriilor extraordinare.

Densitatea øi amplitudinea unui asemenea program presupune nu numai descrierea realitåõii, dar øi descifrarea,
decodarea acesteia. Jangada – Opt sute de leghe pe Amazon, romanul pe care îl traduc acum, este construit în
întregime în jurul desluøirii unui mesaj cu sensul ascuns. Dezvåluirea semnificaõiei ascunse într-un stråvechi,
misterios øi impenetrabil pergament stå la baza Cålåtoriei în centrul påmântului, unul dintre romanele pe care le-
am tradus mai demult. Universul este o criptogramå, fiecare element al såu este un semn, o literå, o hieroglifå; citirea
universului implicå iniõierea, cunoaøterea. Scrierea întregului ciclu al Cålåtoriilor extraordinare pune în miøcare
totalitatea cunoøtinõelor acumulate de civilizaõia umanå pânå la acea datå. În fiecare roman, apare personajul
savantului, discursul såu øtiinõific lumineazå øi numeøte fiecare particulå a universului. Existå la Jules Verne o
extraordinarå voluptate a enumerårilor, o perverså sau, poate, doar nevinovatå manie a taxinomiei. Fiecare element
al realului este descompus în pårõile sale componente, fiecare porõiune a unui peisaj este pretextul unei clasificåri, al
unei monstruoase acumulåri de termeni øtiinõifici, al unei liste. Aceastå manie a meticulozitåõii este un adevårat
coømar pentru traducåtor, invadat de o multitudine de limbaje conexe, obligat så se ralieze apelând la o puzderie de
atlase, enciclopedii, dicõionare speciale, maritime, botanice, zoologice, astronomice, balistice, tehnice, geografice,
istorice, politice. Nu de puõine ori m-am gândit så propun includerea unui personal auxiliar în traducerea lui Jules
Verne, cooptarea unui consultant øtiinõific pentru fiecare roman. Notele, aparatul øtiinõific fac parte integrantå din
traducere, evidenõiazå semnificaõiile textului.

Tratat cu seriozitate øi respect, Jules Verne este departe de a fi un soi de Hans Christian Andersen mai elaborat,
sau un soi de Nostradamus înzestrat cu darul premoniõiei øtiinõifice.

Afirmaõia fåcutå de marele scriitor în mai multe rânduri, conform cåreia preocuparea sa de cåpetenie este stilul,
iar ambiõia sa cea mai mare este de a fi un stilist desåvârøit are deplinå acoperire. O traducere responsabilå a operei
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sale implicå permanenta raportare la caracterul esenõial proteic al acesteia, la mecanismul såu de alternitate.
Parafrazând una dintre definiõiile date de George Steiner limbii, fiecare Cålåtorie extraordinarå oferå, într-o måsurå
mai mare sau mai micå, ”o lecturå specificå asupra vieõii”. Mai mult poate decât orice altå transpunere în limba
românå, opera lui Jules Verne m-a fåcut, aøa cum scrie autorul fascinantului Dupå Babel, ”miøcându-må întru limbi,
traducând chiar în interiorul restricõiilor cunoscute”, så tråiesc ”experienõa uimitoarei tendinõe a spiritului uman
spre libertate”.

Øi, puõin mai departe: ”Cabala în care problema turnului Babel øi a naturii limbajului este analizatå insistent,
menõioneazå o zi a izbåvirii în care traducerea nu va mai fi necesarå. Atunci toate limbile omeneøti vor fi revenit la
existenõa transparentå a graiului primar, folosit de Dumnezeu øi de Adam.[...]. Dar Cabala menõioneazå øi o
posibilitate mai ezotericå: presupunerea, neîndoios ereticå, dupå care va veni o zi când traducerea va deveni nu
numai inutilå, ci øi de neconceput. Cuvintele se vor ridica împotriva omului. Ele se vor scutura de robia sensurilor.
Ele «vor fi ele însele, asemeni unor pietre moarte în gurile noastre»”1.

Jules Verne øi critica literarå româneascå

Traian Finõescu

De îndatå ce te apropii de exegeza româneascå dedicatå lui Jules Verne, eøti izbit de ariditatea peisajului.
Bibliografia este surprinzåtor de sumarå, bilanõul este aproape de minim, cårõile, neaøteptat de puõine, pot fi
numårate pe degete.

Prima îi aparõine lui Dinu Moroianu øi apare de-abia în 1947 la editura Aøezåmintele pentru cultura poporului.
Romanul lui Jules Verne va deveni, în 1962, Jules Verne øi cålåtoriile sale extraordinare, fiind publicat de aceastå
datå, fårå så suporte modificåri mai profunde decât cele de la nivelul titlului, la Editura Tineretului.

Acestora douå, dacå aplicåm metoda de calcul a lui Pristanda, li se adaugå, peste øaptesprezece ani, lucrarea lui
Ion Hobana, Douåzeci de mii de pagini în cåutarea lui Jules Verne (Bucureøti: Editura Univers, 1979), întâia
abordare monograficå a operei øi personalitåõii marelui scriitor francez, urmatå, în 1980, de cartea lui Simion
Såveanu, Pe urmele lui Jules Verne.

Capitolul Chipuri øi peisaje româneøti din Douåzeci de mii de pagini în cåutarea lui Jules Verne va constitui
nucleul volumului Jules Verne în România? apårut la Bucureøti, Editura Fundaõiei Culturale Române, în 1993, iar
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1. George Steiner. Dupå Babel. Aspecte ale limbii øi traducerii. Traducere de Valentin Negoiõå øi Øtefan Avådanei. Bucureøti:
Univers, 1983, p. 573, pp. 574-575. (Studii)

O prietenie editorialå: Jules Verne øi Pierre-Jules Hetzel

Pierre-Jules Hetzel (1814-1886), cel care a fost promotorul unui nou tip de cårõi de literaturå de anticipaõie
dedicate tineretului, s-a nåscut la Chartres, în data de 15 ianuarie 1814 øi øi-a fåcut studiile secundare la Paris, la
colegiul Stanislas. Susõinåtor al Revoluõiei din 1848 (care l-a øi ruinat), se refugiazå la Bruxelles dupå lovitura de
stat din 1851, din cauza poziõiei sale republicane øi antibonapartiste.

Este angajat de editorul Paulin; în scurt timp, devine asociat al acestuia. În 1837, îøi va deschide propria editurå
øi va crea o colecõie in-18 de 3 franci. Devine principalul editor al scriitorilor Ivan Turgheniev øi Jules Verne, cåruia
i-a øi fost prieten. Va publica: Scènes de la vie privée et publique des animaux, études des moeurs
contemporaines (1840), Voyage où il vous plaira (1842) øi Le Diable à Paris (1844) øi va fi co-editor al Comediei
umane (tomul I, 1842) øi al operelor postume ale lui Stendhal (1845).

În aceastå perioadå, va lega prietenii cu George Sand, Nerval, Alfred de Musset, Alexandre Dumas, Gautier,
Berlioz, Tony Johannot etc. În 1862, îl va cunoaøte pe Jules Verne, care îi va propune manuscrisul Un voyage en
l’air, cel ce va deveni Cinq semaines en ballon. Hetzel va edita de asemenea Magasin d’Éducation et de
Récréation, destinat tinerilor, în colaborare cu Jean Macé øi Jules Verne.

Pierre-Jules Hetzel a scris el însuøi romane pentru tineret, sub pseudonimul P.-J. Stahl. Editura Hetzel, preluatå
de fiu dupå moartea sa care survine în data de 17 martie 1886, va fi cumpåratå de Hachette în 1914.

În seria Voyages extraordinaires iniõiatå de Hetzel în 1891 vor apårea 28 de titluri pânå în 1896. Pentru aceastå
serie de autor, Hetzel la folosi o inovaõie, devenitå în scurt timp foarte dragå fanaticilor lui Jules Verne: imaginea
maestrului inseratå în ilustraõia copertei. Prima carte din aceastå serie este Mistress Branican. Ultimele cårõi
scoase la editura Hetzel apar în 1914. Succesoarea sa, editura Hachette, va menõine concepõia copertei seriei
Voyages extraordinaires øi pentru propriile sale reeditåri, fåcute în perioada 1920 – 1940.



înlocuirea acestui capitol cu altele øase, consacrate unor opere remarcabile – Parisul în secolul XX, Cålåtorie spre
centrul Påmântului, De la Påmânt la Lunå øi În jurul Lunii, Cålåtorie prin imposibil, Robur Cuceritorul,
Ståpânul lumii, Insula cu elice, În faõa steagului, Sfinxul gheõarilor – va conduce la cea de-a doua ediõie ”cu
adevårat substanõial revåzutå øi adåugitå a cårõii mele din 1979” (Bucureøti: Editura 100 + 1 GRAMAR, 2000).

În 2004, vede lumina tiparului o nouå lucrare purtând girul lui Ion Hobana, Jules Verne. Chipuri, obiceiuri øi peisaje
româneøti (Bucureøti: Editura Pro), pentru ca în 2005Humanitas så editeze Jules Verne. Paradoxurile unuimit de Lucian
Boia, ”traducere din francezå de autor” a ediõiei tipårite de Société d’édition Les Belles Lettres în acelaøi an.

Aceasta ar fi toatå lista de pânå acum. Mai mult, dacå õinem seama cå în spaõiul acestei liste – deloc omogene –
figureazå douå biografii romanõate – cele scrise de Dinu Moroianu – øi trei opere de interes mai degrabå local, cu
accent pe detectivistica literarå, centrate pe identificarea relaõiei lui Jules Verne øi a operei sale cu România – douå
aparõinând lui Ion Hobana (Chipuri øi peisaje româneøti øi Jules Verne. Chipuri, obiceiuri øi peisaje româneøti) øi
una lui Simion Såveanu (Pe urmele lui Jules Verne) – øi, dacå le scådem din total, råmânem doar cu douå cårõi cu
adevårat de criticå øi de istorie literarå, cu douå studii preocupate de imaginea de ansamblu a personalitåõii øi creaõiei
autorului Cålåtoriilor extraordinare, axate pe analiza de profunzime (Ion Hobana – Douåzeci de mii de pagini în
cåutarea lui Jules Verne øi Lucian Boia – Jules Verne. Paradoxurile unui mit), ceea ce, trebuie så recunoaøtem,
este extrem de puõin.

Ar fi de înregistrat øi latura insolitå a acestui tabel sinoptic, veritabilå colecõie de cazuri atipice, lucrårile incluse
aici fiind fie rezultatul multiplicårii unei aceleaøi cårõi – Dinu Moroianu –, fie ramificaõii ale unui nucleu originar –
Ion Hobana –, fie traducerea unui text scris într-o limbå diferitå de cea maternå – Lucian Boia –, autorii români care
îøi scriu textele într-o altå limbå fiind foarte rari (acest aspect ar merita un studiu aparte, pornind de la o comparaõie
cu scriitorii din exil care, de regulå, nu îøi traduc operele sau – un nume de referinõå, în acest sens, este Mircea Eliade
– le scriu direct în româneøte).

Situaõia nu este mult deosebitå nici în ceea ce priveøte articolele, uneori reluate în volum. Numele mari sau
importante sunt puõine, G. Cålinescu – Jules Verne øi literatura pentru copii (în Contemporanul, 14 noiembrie
1958); Mihai Ralea – Actualitatea lui Jules Verne (în Secolul XX, 1964, nr. 2, reluat în Portrete, cårõi, idei); Nicolae
Balotå – Jules Verne, vizionarul (în România literarå, 6 septembrie 1973); Ion Hobana – Cele nouå erori ale lui
Jules Verne (în România literarå, 9 octombrie 1969), urmat de Din nou despre cele nouå erori ale lui Jules Verne,
în aceeaøi publicaõie), – Jules Verne acest necunoscut (în Secolul XX, 1975, nr. 4), Intangibila tinereõe (înRomânia
literarå, 9 februarie 1978), À la recherche de Jules Verne (în: Cahiers roumains d’études littéraires, I, 1978), Trei
simboluri ale anticipaõiei clasice: Robur, Albatrosul, Groaza (în Literatura de anticipaõie. Autori, cårõi, idei, II,
Bucureøti: Editura Eminescu, 1986); Silvian Iosifescu – Jules Verne: lectura adultului (Secolul XX, 1978, nr. 4),
reluat în Reverberaõii. Bucureøti: Eminescu, 1981, p. 83-91; Mircea Eliade – Fragmente dintr-un jurnal – Ascono,
iulie 1957 (în Secolul XX, 1978, nr.4, p.79 øi Jurnal. Vol.1. Bucureøti: Humanitas, 1993, p. 270-271, 315).

Pentru jalonarea traseului receptårii lui Jules Verne la noi sunt de menõionat, printre altele, øi recenziile: M.[iron]
Gr.[indea] øi H. R. – Mari cålåtorii închipuite [trad. lui George B. Rareø la Cinci såptåmâni în balon], Cultura
Româneascå (în Dimineaõa, 27, 1931, nr. 8722, 5 apr., p. 3); V.H. – [Însemnåri cu ocazia apariõiei ”Cålåtoriei spre
centrul Påmântului” la ”Cugetarea”] (în Lupta, 14, 1935, nr. 4031, 30 mar, p. 1-2); Spre centrul Påmântului (în
Ilustraõiunea românå, 10, 1938, nr. 18, p. 8).

Dimensiunile reduse ale actului critic dedicat universului vernian în spaõiul exegezei autohtone sunt øi mai
vizibile, øi mai frapante, dacå ne raportåm la studiile de acest tip din perimetrul altor culturi.

Existå, de-a lungul timpului, o proliferare accentuatå, un evident fenomen de expansiune, o amplificare
progresivå øi acceleratå, o autenticå explozie necontrolatå.

S-ar putea ca, pe viitor, Jules Verne så devinå nu doar cel mai tradus autor – dacå nu din întreaga literaturå
universalå, cel puõin din cea francezå –, ci øi cel mai comentat. Fenomenul tinde så se extindå øi dincolo de
frontierele culturii franceze, interesul suscitat de autor e în creøtere, mai ales în lumea anglo-saxonå, unde ritmul
studiilor verniene s-a intensificat în ultimii ani, peste tot tendinõa este aceea de a-l considera un autor serios øi cu mai
multe faõete, desprins, în sfârøit, de o literaturå de consum destinatå în principal divertismentului øi instruirii
adolescenõilor”.2 Nu øi la noi, înså, unde o tradiõie, în acest sens, este departe de a fi închegatå, în contrast cu starea
traducerilor din opera lui Jules Verne, care sunt cel puõin la fel de numeroase ca øi cele apårute în alte õåri.

O primå øi posibilå explicaõie, în acest sens, ar sta în proporõiile copleøitoare ale planetei Jules Verne.
Unul dintre comentatorii såi asidui, Marc Sorano, aråta, într-o notå de subsol a biografiei Jules Verne (le cas

Verne)3, cå autorul cålåtoriilor în lumi cunoscute øi necunoscute, ”este, în aceeaøi måsurå ca Hugo sau Balzac, un
uriaø”, care nu ar putea fi abordat în mod corect decât printr-o cercetare colectivå! O astfel de constatare
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2. Lucian Boia. Jules Verne. Paradoxurile unui mit. Bucureøti: Humanitas, 2005. p. 21, dar øi, în general, p.18-21
3. Paris: Julliard, 1978, p. 123 (Les Vivants)



descurajeazå, fireøte, demersul critic.
Aceeaøi constatare a inconsistenõei exegezei verniene o face, în 1979, în prefaõa la prima ediõie a celor Douåzeci

de mii de pagini în cåutarea lui Jules Verne, øi Ion Hobana, acuzând un accentuat deficit de informaõie: ”mårturiile
[...] erau puõine øi cvasiinaccesibile. Citisem, desigur, Romanul lui Jules Verne de Dinu Moroianu, care se plângea
øi el în prefaõå cå ”dacå numårul versiunilor øi legendelor verniene e mare, actele øi documentele reale sunt extrem
de puõine”.4 Ion Hobana øi Dinu Moroianu se referå, înså, la starea generalå, de ansamblu a studiilor consacrate lui
Jules Verne. Între timp, lacunele au fost eliminate, cercetåtorul operei øi biografiei autorului Cålåtoriilor
extraordinare dispune acum de lucråri documentare monumentale: Correspondence inédite de Jules Verne et de
Pierre – Jules Hetzel (1863-1886), ediõie stabilitå de Olivier Dumas, Piere-Gondilo della Riva øi Volker Dehs
(Genève: Editions Slatkine, 1999-2002. 3 vol.) øi Correspondance inédite de Jules et Michel Verne avec l’éditeur
Louis-Jules Hetzel (1886-1914), editatå de aceeaøi echipå (Genève: Éditions Slatkine, 2004. Vol. I).

Aøadar, în absenõa unei tradiõii româneøti, atât Dinu Moroianu, cât øi Ion Hobana îøi raporteazå øi îøi alimenteazå
lucrårile la øi din critica øi istoria literarå stråinå, gest øi atitudine repetate, într-un context mult mai generos înså, de
Lucian Boia, care beneficiazå de o bazå de interpretåri øi de surse mult extinså, bibliografia studiilor verniene
înregistrând, în 2004, un salt consistent, chiar comparativ cu cea pe care era fundamentatå a doua ediõie a amintitelor
Douåzeci de mii de pagini în cåutarea lui Jules Verne, ce îngloba titluri apårute pânå în 1999.

Atât Ion Hobana, cât øi Lucian Boia îøi aøeazå studiile în perimetrul exegezei verniene moderne, tinzând spre o
racordare, o sincronizare în aceastå direcõie.

Astfel, Douåzeci de mii de pagini în cåutarea lui Jules Verne obõine la Stresa, în 1980, Premiul ”Europa
Special”, fiind traduså, un an mai târziu, în limba italianå – 20.000 pagine alla ricerca di Jules Verne ([Milano]:
Editrice Nord), iar Jules Verne. Paradoxurile unui mit este, cum am spus, scriså direct în francezå.

Pentru autorul acesteia din urmå, de altfel, contribuõia româneascå în domeniu, aøa sumarå cum este ea pânå
acum, pare så nu existe, fiind ignoratå cu desåvârøire. Studiul såu se revendicå øi se delimiteazå în acelaøi timp doar
în raport cu literatura stråinå de specialitate. În opoziõie cu predecesorii såi, Lucian Boia nu se aratå deloc interesat
de relaõia cu totul specialå pe care Jules Verne a avut-o cu realitatea româneascå.

Obiectivele cercetårii sale sunt cu totul altele, øi anume ”omul, opera øi mitul construit în jurul lor”. Proiectul
asumat implicå o dezvoltare øi o structurare a analizei pe mai multe planuri, demersul critic este unul dinamic,
plural, pendulând în permanenõå între mai multe zone de investigare, între biografia, personalitatea lui Jules Verne øi
opera sa, între formele spirituale øi formele literare, între operå øi imaginea sa, între obiect øi reflectarea acestuia,
între procesul receptårii øi cel al creaõiei, într-o continuå deplasare din exterior cåtre interior, din afarå înåuntru, de la
mitologia care învåluie opera øi autorul ei la mitologia operei, de la critica de suprafaõå la critica de profunzime.

Interpretarea datå de Lucian Boia debuteazå printr-un istoric al percepõiei operei, atât din perspectiva exegezei
øi istoriei literaturii, cât øi din aceea a diverselor modele ale imaginarului.

Concluzia examinårii carierei antume øi postume a creaõiei verniene este: ”tendinõa este aceea de a-l considera
ca un autor serios øi cu mai multe faõete, desprins în sfârøit de o literaturå de consum destinatå în principal
divertismentului øi instruirii adolescenõilor. Dupå ce a suferit prea multe simplificåri, Jules Verne riscå acum så fie
sofisticat peste måsurå”. În consecinõå, viziunea propuså de Lucian Boia se va constitui pe o dimensiune
predominant polemicå, în confruntare directå øi permanentå cu cele douå extreme ale receptårii øi comentårii operei
verniene, amendate în egalå måsurå: ”fenomenul de excludere” din timpul vieõii øi excesiva complicare a sensurilor
creaõiei lui Jules Verne, produså dupåmoartea sa. Accentul cade pe cea de-a doua extremå: ”Nu opera lui Jules Verne
s-a modificat, ci privirile îndreptate asupra acesteia [...] Jules Verne n-a urmårit nicidecum så devinå un romancier
øtiinõific, politic sau religios; dar nimeni nu-l mai întreabå: decizia nu-i mai aparõine”.

Iatå un mic exemplu al modului în care Lucian Boia îøi construieøte demonstraõia: analiza pe care o face
interpretårii date de Michel Serres – unul dintre comentatorii de ultimå orå ai lui Jules Verne – romanului Aventurile
a trei ruøi øi trei englezi în Africa Australå. Metoda este cea a reducerii la absurd: filozoful francez detecteazå în
aceastå operå ”trei dimensiuni: øtiinõificå, spaõialå øi mitologicå sau religioaså, cea din urmå aøezatå – în legåturå
cu traversarea deøertului – pe acelaøi plan cu Geneza! Ar fi de fåcut observaõia – aici începe, într-un mod cât se
poate de elegant, impecabila ”punere la punct”[n.n.] – cå un numår infinit de texte pot fi interpretate ca sintetizând
dimensiunile respective. Când spun ”soarele råsare”, aceastå afirmaõie, deloc remarcabilå, se preteazå fårå
dificultate la tripla încadrare øtiinõificå, spaõialå øi mitologicå. Între o constatare banalå øi o imagine încårcatå cu
sensuri, diferenõa o face, cel mai adesea, propria noastrå privire”.

Existå destul de numeroase astfel de savuroase execuõii în textul lui Lucian Boia. Propria imagine asupra lumii
lui Jules Verne se obõine prin confruntarea cu celelalte, creaõia acestuia, operå deschiså prin excelenõå, pretându-se
la o infinitate de lecturi øi de decriptåri.
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2. Ion Hobana. Douåzeci de mii de pagini în cåutarea lui Jules Verne. Bucureøti: Univers, p. 5.



Dintre toate interpretårile posibile, preferinõa autorului pare så se îndrepte spre dimensiunea mitologicå. Dupå o
minuõioaså explorare pe toate planurile øi în toate sensurile, dupå demontarea tuturor articulaõiilor a ceea ce reprezintå
paradoxurile mitului lui Jules Verne, urmårind ”cariera postumå a unui scriitor”, trecând în revistå ”opera pe scurt”
øi analizând-o în funcõie de calitåõile sale specifice, notele dominante pe care se axeazå investigaõia fiind ”teatrul øi
geografia”, o ”fantezie cu måsurå”, ”evadarea øi Noua Patrie”, øi ”oglinda lumii: englezi, americani øi ... alõii...”,
examinând raporturile în care se aflå ”scriitorul øi editorul”, cercetând modul în care se defineøte politic ”un scriitor
de dreapta recuperat la stânga” øi ideile sale despre ”negri øi sålbatici: pe vremea când rasismul era ”politic corect”,
råsfoind atât ”dosarul antisemitismului”, cât øi ”dosarul erotic: misoginul, homosexualul, iubitorul de femei”, punând
în luminå contribuõia pe care au avut-o în înålõarea edificiului Cålåtoriilor extraordinare ”Verne, scriitorul invizibil”,
concluzia studiului se desprinde limpede într-o ”schiõå de portret” finalå extrem de påtrunzåtoare: ”În colecõia de
mituri ale timpurilor moderne, Jules Verne ocupå un loc de frunte. Îndelungata lui carierå miticå începe din timpul
vieõii, øi apoi nu înceteazå så se amplifice øi så se diversifice. Dacå definim mitul ca expresie concentratå a
credinõelor, valorilor øi proiectelor specifice unei civilizaõii, Jules Verne corespunde pe deplin unei asemenea
interpretåri. Nenumårate tendinõe øi visuri ale ultimelor douå secole par så-øi fi dat întâlnire în opera lui”.

Reliefarea dimensiunii mitologice a universului vernian este puså în relaõie cu ”orizontul de aøteptare” al epocii
noastre în care ”mitologia a revenit în forõå în spaõiul occidental, frânând ofensiva raõionalismului, obligându-l
uneori så dea înapoi sau så accepte soluõii de compromis ... Totul devine traductibil, dacå vrem, în limbaj mitologic:
øtiinõa, progresul, ideologiile [...] toate invenõiile modernitåõii care în primul moment påreau cå au rupt definitiv cu
imaginarul mitic tradiõional. Ne descoperim astfel latura ”sålbaticå”. Redevenim sensibili faõå de mister øi
transcendenõå: înclinåri pe care pozitivismul burghez încercase så le îndiguiascå. Fapt este cå Jules Verne cu
maøinile lui minunate, cu eroii lui îndârjiõi øi cu explorårile la limita imposibilului, oferå terenul ideal pentru o
varietate de exerciõii mitologice”.

Interpretarea propuså de Lucian Boia se înscrie în aceastå ”varietate de exerciõii mitologice”, aøezându-l alåturi
de autori precum: Simone Vierne, Michel Butor, Gaston Bachelard sau Mircea Eliade.

Jules Verne. Parisul în secolul XX: roman inedit. Bucureøti: Nemira, 1995
Scris în perioada de început a carierei lui Jules Verne øi publicat postum,

Parisul în secolul XX este un roman de anticipaõie construit din elemente ale
culturii øi valorilor secolului al nouåsprezecelea.

Volumul, apårut la noi la Editura Nemira, în 1995, în traducerea øi cu o
postfaõå a exegetului vernian Ion Hobana, preia versiunea ediõiei franceze din
1994, stabilitå de Véronique Bedin (editor) øi de Piero Gondolo della Riva
(exeget al lui Jules Verne). Notele de final ale editorului francez explicåmotto-ul
(ales de scriitor din Scrisori cåtre redactorul Cenzorului de Paul-Louis Courier,
pamfletar cunoscut al vremii) øi oferå referinõe biografice legate de numele
proprii ale unor personaje contemporane lui Jules Verne (scriitori publicaõi de
Hetzel, oameni de øtiinõå ai vremii etc.) prezente în textul romanului, explicând
contextul literar, social øi øtiinõific în care a fost scriså cartea.

Ilustraõiile de interior aparõin lui François Schuiten, iar coperta ediõiei
româneøti este îngrijitå de Dan Alexandru Ionescu.

Acõiunea se petrece în anul 1960 øi urmåreøte drumul iniõiatic al
tânårului Michel Jérôme Dufrénoz – proaspåt laureat al unui ”premiu pentru
versuri latine” – într-o lume eminamente tehnicistå, insensibilå la valorile
spirituale øi artistice care nu aduc profit financiar. Rejetat de propria familie

øi de sistem, din motive de incompatibilitate, tânårul poet sfârøeøte dramatic în cimitirul Père-Lachaise, printre
vechile monumente funerare închinate odinioarå unor nume ilustre ale culturii. Un ultim gând despre distanõa dintre
marile valori ale secolului al XIX-lea øi cele ale Parisului secolului XX, decåzut øi sufocat de ”demonul
electricitåõii”, precum øi imaginea fiinõei iubite marcheazå sfârøitul existenõei sale inoportune.

Aflat, în finalul cårõii, în cimitirul Père-Lachaise, Michel contemplå, în plinå transå, locul unde ”un Dennery
magnific îøi dormea somnul de veci într-un sepulcru teatral, aproape de crucea neagrå øi simplå a lui Barrière,
acolo unde poeõii îøi dådeau întâlnire ca în solitudinea catedralei Westminster, acolo unde Balzac, ieøind din
linõoliul såu de piatrå, îøi aøtepta încå statuia, unde Delavigne, Souvestre, Bérat, Plouvier, Banville, Gautier, Saint-
Victor øi alõii o sutå nu mai existau, nici måcar cu numele” (p. 150). Apoi, urcând ”mai sus, øi mai sus” în transa sa,
eroul vede Parisul, cu ”cele o sutå de mii de case ale sale” øi cu zecile de uzine, iar deasupra ”baloanele prevåzute
cu paratråsnete care råpeau tråsnetului orice pretext de a cådea pe casele nepåzite øi ocroteau întregul Paris de
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furiile lui dezastruoase” (p. 150). În mod simbolic, intenõia lui Michel de a tåia ”frânghiile care le õineau captive,
pentru ca oraøul så se scufunde sub un potop de foc!” (p. 150) va råmâne nefinalizatå, nu din cauza epuizårii fizice,
ci datoritå naturii sale fundamental umane øi altruiste.

Spre deosebire de alte romane ale lui Jules Verne, în care raõiunea este deschizåtoare de drumuri, este elementul
care ajutå personajele în aventurile lor, aici anticipaõia preia nota pesimistå a perioadei pe care autorul însuøi o
traversa (o situaõie financiarå grea, o cåsåtorie nefericitå, un fiu dificil etc.).

În Parisul anului 1960, sistemul încåtuøeazå, limiteazå, îngheaõå imaginaõia øi inimile oamenilor, îi transformå
în maøinårii pentru care încercarea, greøeala nu existå ca posibilitate, ca obõiune de viaõå. ”Demonul electricitåõii” øi
”Creditul instrucõional” au reuøit så transforme spiritul øi cultura într-un ”fiøier” care nu mai intereseazå pe nimeni.

Dana Panighianõ

Jules Verne. Maître Zacharius et autres récit / postface de Jean Pierre Picot. Paris: Librairie José Corti
(Collection Merveilleux, nr. 10), 2000

Maître Zacharius et autres récit este o culegere de øase nuvele fantastice, apårutå la Paris, Librairie José Corti,
în Colecõia ”Merveilleux”. Textele corespund versiunilor originale din Buletinul Societåõii Jules Verne øi
beneficiazå de o iconografie preõioaså din biblioteca vernianå a lui Eric Weissenberg, preøedinte al Comitetului
director al Societåõii Jules Verne, precum øi de o postfaõå voluminoaså (øi substanõialå) alcåtuitå de Jean-Pierre Picot,
care cuprinde referiri la diversele variante pe care aceste texte le-au suportat în timp. De asemenea, volumul oferå o
bibliografie pentru fiecare dintre povestiri øi un corp de note biografice, în final.

Pierre-Jules Hetzel (important editor parizian, singurul, la vremea aceea, care a acceptat så publice Cinci
såptåmâni în balon) scria despre Jules Verne: ”Scopul såu este, […] de a rezuma toate cunoøtinõele geografice,
geologice, fizice, astronomice, cumulate de øtiinõa modernå øi de a reface, într-o formå proprie, atrågåtoare øi
pitoreascå, istoria universului”.

Maître Zacharius ou l’horloger qui avait perdu son âme este cea mai
lungå dintre povestirile cuprinse în volum øi a fost scriså pentru o revistå
creøtinå. Personajul central este cålåuzit de o dorinõå aprigå de cunoaøtere,
asemeni cålugårilor catolici care øi-au valorificat acest drept secole de-a
rândul, într-o bunå tradiõie. Portretul såu capåtå înså valenõe supranaturale,
groteøti øi apropie scriitura de atmosfera curentului romantic atunci când o
neståvilitå nevoie de putere pune ståpânire pe erou, iar imaginaõia sa face apel
la fiinõe monstruoase.

”Cu o vârstå indescifrabilå, un cap slab øi faõa uscatå, cadavericå, nu
ieøea decât så potriveascå orologiul din oraø, restul timpului petrecându-l
printre instrumentele de ceasornicårie pe care tot el le inventase”. Maître
Zacharius îi spune lui Abert, ucenicul såu: ”Nu vei deveni un om de mare
valoare […] dacå nu vei înõelege cå zilele îõi sunt la fel de necesare ca
hrana”.

În Frrit-Flacc, aceeaøi prezenõå neliniøtitoare øi inexorabilå a timpului
este mânuitå de doctorul Trifulgas, doctor ”fårå inimå”, care are mereu la
îndemânå un Codex ”deschis la pagina 197”. Cuplul de onomatopee din titlu
este un joc de cuvinte care are sonoritatea unui ”clic! clac!” øi revine cu
obstinaõie de-a lungul povestirii, contaminând sunetul båtåii în uøå (”Froc!

Froc!”) sau numele monedei (”fretzers”)...
Jocurile de cuvinte, felul în care sunt compuse numele proprii, precum øi topografia spaõiului în care se petrece

acõiunea dau nuvelei un caracter de alegorie. ”Nu cåutaõi acest oraø pe hartå. Geografii nu s-au pus de acord asupra
latitudinii øi longitudinii la care s-ar afla”.

Textul povestirii Aventures de la famille Raton. Conte de fées corespunde manuscrisului original,
prezentat, stabilit øi ilustrat de M. Volker Dehs, în B.S.J.V. Spécial ”Nouvelles 3”, nr. 92, trim. II, 1989, øi
publicat sub titlul Aventures de la famille Raton. Structura formatå din ”tablouri” (în sensul teatral al
cuvântului) a permis punerea sa în scenå, ca spectacol de marionete, la inaugurarea Muzeului Jules Verne din
Nantes, în 1978.

Prin tipologia personajelor, aceastå nuvelå îl apropie pe scriitor de fabulele lui La Fontaine. Atmosfera
fantasticå, de poveste este accentuatå de prezenõa zânei Firmenta, ”de care nu s-a plâns nimeni niciodatå”, øi de
vråjitorul cel råu, Gardafour. Cei doi hotåråsc destine øi schimbå natura celor care li se adreseazå.



Pentru Un Conte de Noël. Monsieur Ré-dièze et Mademoiselle Mi-bémol s-a folosit textul manuscrisului
original, publicat în nr. 92, trim. IV, din B.S.J.V. Spécial ”Nouvelles 3”, cu îngrijirea lui Olivier Dumas. Povestirea
este scriså la doi ani diferenõå de Aventurile familiei Raton, ca poveste ”muzicalå” cu caracter de fabulå, øi evocå
imaginea Paradisului pierdut øi Vârsta de aur.

Le Humbug are la bazå textul manuscrisului original, prezentat øi publicat de Olivier Dumas în B.S.J.V. Spécial
”Humbug”, nr. 76, trim. IV, din 1985.

Jules Verne percepe paroxistic øi premonitoriu reclama øi vâlva iscatå în jurul unei descoperiri øtiinõifice
”colosale”, despre care nu se øtie cu precizie dacå este sau nu doar un simplu anunõ hazardat de preså: ”se va
construi o salå imenså care så poatå adåposti, se spunea în reclamå, nu doar mulõimea de spectatori entuziaøti, ci øi
scheletul unuia dintre acei giganõi despre care legenda spune cå ar fi încercat så escaladeze cerul.” Povestirea se
terminå neaøteptat, într-o notå umoristicå, dupå ce restul întâmplårii este descris într-un ritm temperat, într-un soi de
expectativå înõeleaptå, calculatå.

Fraza de final a personajului principal, atent la întreaga desfåøurare, este: ”M-am convins cå viitorul artiøtilor
fårå talent, a cântåreõilor fårå voce, a dansatoarelor õepene øi a såritorilor fårå elan ar fi fost îngrozitor fårå
Cristofor Columb care a descoperit America”.

În absenõa manuscrisului, textul din Édom a fost preluat din Revue de Paris, prezentat øi publicat de
Olivier Dumas, în B.S.J.V. ”Édom”, nr. 92, trim. IV, din 1991 øi este varianta originalå a nuvelei Eternul
Adam – ”Édom, deformare de la Édèm, deformare de la Adam, care Adam n-a fost decât o deformare a
altor cuvinte mai vechi...”. În nuvela de anticipaõie Édom, douå generaõii de cercetåtori instrumenteazå
evoluõia omenirii pe o perioadå de douåzeci de mii de ani în care omenirea creøte øi descreøte pe scara
civilizaõiei.

Dana Panighianõ
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Gilles de Robien. Jules Verne. Le rêveur incompris. L’an 2000 selon Jules Verne. Morceaux choisis. Avec la
collaboration d’Emmanuel Haymann; préface de Piero Gondolo della Riva. Éditions Michele Lafon, 2000

Din momentul în care a publicat Cinci såptåmâni în balon, editorul øi publicul l-au condamnat pe Jules Verne så continue
cu acest ”gen minor”. Dupå moartea sa, a fost våzut ca un inventator øi un model de ”echilibru burghez”. Cu toate acestea, el nu
a inventat nici submarinul, nici elicopterul, nu a fåcut înconjurul lumii, cu atât mai puõin a fost un model de soõ øi de tatå.
”Flancat de nevroze spectaculare, de o soõie nebunå, de un fiu instabil psihic øi de un nepot care a încercat så îl asasineze, s-a
folosit de pana sa pentru a evada din cotidian”.

Pasionat de Jules Verne, Gilles de Robien, deputat de Somme øi primar al Amiens-ului, îl zugråveøte cu talent pe acest visåtor
neînõeles, torturat de propriile fantasme, mizantrop, mult mai aproape de noi prin disperarea øi prin încercårile sale de evadare.

L’an 2000 selon Jules Verne. Morceaux choisis, volum îngrijit de Emmanuel Haymann, este conceput ca anexå la Le
rêveur incompris – o selecõiune de fragmente din romanele lui Jules Verne ce descriu un viitor în care imaginea va deveni
omniprezentå (televiziunea) øi în care se va utiliza o altå formå de energie (energia nuclearå), un viitor al razei laser, al
avioanelor fårå pilot, dar øi al obuzelor spaõiale sau al cursei înarmårii, mergând spre un (eventual) sfârøit al lumii.
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Reporter (R): Stimate domnule Ioan Låcustå, ce loc au cårõile øi bibliotecile în viaõa dumneavoastrå?
Ioan Låcustå (I.L.): Am terminat Facultatea de Filologie 1972. Iniõial, må pregåtisem pentru o carierå

didacticå. Pårinõii mei fiind învåõåtori, am crescut în cultul educatorului, voiam så fiu profesor de românå, modelele
mele erau din lumea didacticå. Din anii liceului, am început så-mi fac o bibliotecå didacticå foarte bunå; aveam øi un
sistem de fiøe, cu decupaje din presa literarå, cu informaõii bibliografice.

R: Profesorii dumneavoastrå v-au explicat cum se fiøeazå cårõile?
I.L.: Nu, am început så lucrez în acest fel din instinct. Îmi notam tot ceea ce mi-ar fi putut folosi mai târziu, la

facultate etc.
R: Ce însemna o ”bibliotecå didacticå”? Cum aõi gândit-o?
I.L.: Så-mi fie de ajutor în ceea ce, eventual, aø fi fåcut la catedrå – så am principalele scrieri ale autorilor

români, de la cronicari øi pânå la scriitorii contemporani; principalele lucråri de referinõå, sintezele literare.
R: De unde vå procuraõi cårõile?
I.L.: Din librårii. Am descoperit apoi øi anticariatele. Eu am fåcut liceul în Galaõi, unde era øi un anticariat. Cårõi

cumpår de când må øtiu… De fapt, acum, din lipsa banilor, cumpår mult mai puõine.
R: Øtiu cå nu în toate oraøele existau, înainte de 1989, anticariate. Õinea acest lucru de tradiõie?
I.L.: Da, depindea øi de tradiõia oraøului. În Galaõi exista un anticariat foarte bun, la fel øi în Bråila sau în

Constanõa. Toõi banii mei, mulõi, puõini, câõi erau, îi investeam în cårõi, fårå så renunõ la plåcerile adolescenõei. Nu m-
am simõit niciodatå frustrat din cauza achiziõiei de cårõi; cine spune cå nu poate så cumpere cårõi pentru cå trebuie så

renunõe la altceva îøi pune false probleme. Cumpåratul de cårõi
devenise un lucru firesc pentru mine, ca øi cele mai neînsemnate
acte ale vieõii.

E adevårat cå am øi fost sprijinit de familie. Nu realizam
întotdeauna, dar pårinõii mei fåceau eforturi mari pentru a-mi
satisface mie plåcerea øi necesitatea de a avea cårõi. Må abonaserå
la Cartea prin poøtå, funcõiona sistemul acesta, primeam periodic
acaså Buletinul cårõilor noi, care venea o datå cu volumul
comandat. Cartea prin poøtå avea sediul în Bucureøti, pe strada
Vasile Niõu (Biserica Enei) øi acum mi-aduc aminte... Aøa mi-am
cumpårat Istoria literaturii (Tratatul Academiei), studii de
Cålinescu, Vianu, volume de Arghezi, lucråri pe care nu le-aø fi
gåsit în librårii sau, chiar dacå veneau, erau puõine exemplare øi le
cumpårau alõii. Un elev n-avea niciodatå prioritate. În Galaõi erau
mai multe librårii de unde se aproviziona intelectualitatea;
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”Lectura naøte proiecte, te face så crezi în ceva; întotdeauna am încercat så citesc mai
mult decât o carte sau un ziar, biblioteca te învaõå asemenea lucruri...”
– un dialog cu scriitorul Ioan Låcustå, redactor la revista Magazin istoric –

Prozatorul Ioan Låcustå s-a nåscut în data de 15 septembrie 1948, în comuna Vârfuri, judeõul Arad, øi este absolvent
al Facultåõii de Litere din Bucureøti. Din anul 1972, este redactor al revisteiMagazin istoric.

Volume publicate:
• Desant 83. Antologie. Bucureøti: Cartea Româneascå, 1983 (debut în volum)
• Cu ochi blânzi. Bucureøti: Cartea Româneascå, 1985 (Premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut øi Premiul special al revistei
Luceafårul)
• Liniøte: Prozå scurtå. Bucureøti: Cartea Româneascå, 1989
• Calendarul de nisip: Roman. Bucureøti: Editura Militarå, 1990 (Premiul Ion Creangå al Academiei Române)
• În øoaptå: Prozå scurtå. Bucureøti: Cartea Româneascå, 1998
• Zece alegeri parlamentare. 1919-1937. Cine a câøtigat? Bucureøti: Pro, [1999]
• 41 de luni care au schimbat România (23 august 1944 – 30 decembrie 1947). Bucureøti: Viitorul românesc, 1999 (Premiul
Asociaõiei Scriitorilor din Bucureøti)
• Cartea lumânårii: Versuri. Rafet, 2001
• Fårå Caragiale: Prozå scurtå. Bucureøti: Albatros, 2001
• Gheorghe Gh. Mârzescu. Fapte øi impresii zilnice. 1917-1918. Bucureøti: Curtea-Veche, 2005 (îngrijitor de ediõie øi note)
• 1948 – 1952: Republica Popularå øi România. Bucureøti: Curtea Veche, 2005
• Dupå vârzare. Roman: Bucureøti: Curtea-Veche, 2005



libråresele puneau de-o parte noile apariõii pentru profesori. Cu timpul, am intrat øi eu în sistemul acesta preferenõial.
O datå pe såptåmânå, treceam pe la librårie, alegeam cårõile care må interesau. Libråresele må påsuiau – dacå n-
aveam bani, îi aduceam såptåmâna care urma…

Mi-am procurat – øi måmândresc acum cå îl am – volumul bibliofil M. Eminescu, ilustrat de LigiaMacovei... Eram în
vacanõå, am våzut în preså cå a apårut volumul øi l-am comandat. La scurt timp, primesc de laCartea prin poøtå o scrisoare
politicoaså: ne cerem scuze, tirajul a fost epuizat, cererea dumneavoastrå înregistratå cu numårul cutare n-a mai putut fi
satisfåcutå…M-am simõit foarte jignit øi le-am trimis un råspuns indignat în care le spuneam cåmi-au distrus încrederea în
instituõiile de culturå etc.Aøa cå, peste douå såptåmâni, må trezesc cu acel volum…Costa 80 de lei, era o sumåmare, având
în vedere cå o pereche de pantofi însemna, pe atunci, 25 sau 30 de lei…Dar a fost o sårbåtoare în familie...

Familia mea are o istorie mai complicatå. Mama era basarabeancå, iar tata moldovean. În timpul råzboiului,
mama l-a cunoscut pe tatål meu care era bun prieten cu fratele ei. Frontul se retrågea, ruøii înaintau, iar tatål meu i-a
spus cå este învåõåtor în comuna Vârfurile, din Arad øi, dacå tot trebuie så se refugieze, så se ducå acolo øi så îl
aøtepte så se întoarcå de pe front. Dupå ce tata s-a întors, s-au cåsåtorit, am apårut eu, au apårut problemele: Comisia
Aliatå de Control îi urmårea pe refugiaõi så se întoarcå în Basarabia, dar mama nu a vrut, intuia ce o aøtepta –
deportarea în Siberia... Salvarea ei a fost cå, fiind învåõåtoare, a fost repartizatå în România înainte de cedarea
Basarabiei. Venea dintr-o familie respectabilå, bunicul meu fusese øi el dascål, cu o intenså activitate naõionalistå –
l-am gåsit în documentele Unirii Basarabiei cu România din 1918...

Cei din judeõul Arad, ca så nu aibå dificultåõi mai mari decât aveau deja, le-au dat så înõeleagå cå trebuie så
plece. I-au trimis în judeõul Buzåu, în comuna Smeieni, unde erau mai multe familii de basarabeni. Nu era chiar
domiciliu forõat, dar erau supravegheaõi. Am plecat din Arad la vârsta de doi ani.

A fost o perioadå foarte grea, era foarte multå såråcie acolo – un sat uitat de Dumnezeu, într-o câmpie arså de
sare. Dupå ce a murit Stalin, lucrurile au început så se schimbe. Prin 1955, ai mei discutau cå, dacå pleacå ruøii, vom
putea pleca øi noi. S-ar putea ca imaginaõia de scriitor så må facå så fabulez – råscolind acel nucleu de timp adânc,
din cauza haloului pe care îl formeazå, simt nevoia så dau un contur, un trup acestor amintiri –, øtiu înså cå era
primåvarå, iar eu må aflam undeva pe câmp cu tata, øi, la un moment dat, la orizont, am zårit niøte cutiuõe care se
deplasau; erau tancurile ruseøti care plecau, øi el a zis atunci: Ei, dacå pleacå ruøii, putem øi noi så plecåm! Într-
adevår, la scurt timp, ne-am mutat în nordul Dobrogei, în satul tatålui meu.

R: Casa pårinteascå mai exista?
I.L.: Tata era orfan de råzboi, a crescut la orfelinat, iar rudele din sat au luat casa, credeau cå nu se va mai

întoarce. Pentru a treia oarå, în acest sat din Dobrogea, ai mei au luat-o de la capåt. Fåceau sacrificii imense pentru
a ne întreõine mie øi fratelui meu plåcerea de a avea cårõi. Eram abonat la revistele pentru copii, ai mei erau øi ei
abonaõi la reviste, la Scînteia.Asta se întâmpla prin 1955...

Primele mele amintiri sunt legate de joacå øi de cårõi. În casa noastrå au fost permanent cårõi, aveam un loc al
meu sub maså, un refugiu, unde erau teancuri de cårõi, de ziare de-ale mamei. În acea perioadå, am început så citesc
øi så scriu. Mama – pentru cå nu putea så må lase singur acaså fiindcå fåceam multe prostii – må lua cu ea la
cursurile de alfabetizare, care se õineau seara în casele de õårani.

R: Se adunau mai mulõi?
I.L.: Da, asta se întâmpla prin 1953-1954. În 1954, deja øtiam så scriu. Îi vedeam pe ei cum învåõau literele øi,

dintr-o datå, s-au trezit ai mei cå øtiu øi eu så scriu... Õin minte cå, într-o
dupå-maså – încå nu începusem øcoala –, a venit maicå-mea cu o carte.
Acel moment m-a marcat atât de mult, încât am øi acum întipåritå
imaginea acelei cårõi. Se numea Fåurari de frumuseõe, un volum de
versuri. În memoria mea am påstrat imaginea cårõii øi titlul, dar multå
vreme am tråit cu impresia cå era scriså de Gica Iuteø, un autor de cårõi
pentru copii; de fapt era de Cicerone Teodorescu. Mama mi-a zis: Uite,
õi-am adus o carte så citeøti. Ai grijå de ea, cå este de la bibliotecå, te-am
înscris la bibliotecå! De acum, te duci singur øi împrumuõi cårõi. Aveam
øase ani øi jumåtate... Ca o parantezå, lucrând pentru rubrica În Bucureøti
acum 50 de ani de la Magazin istoric, am ajuns la anul 1955. Printre
publicaõiile råsfoite, am gåsit øi Gazeta literarå, în care era o recenzie la
acest volum al lui Cicerone Teodorescu. Nu am putut så o citesc... E un
lucru greu de exprimat în cuvinte... În general, õin la iluziile, la amintirile
mele, încerc så le protejez de adevårurile aflate peste timp… Dar, în acel
moment, istoria publicisticå, pe care pânå acum 2 - 3 ani o scriam cu
detaøare, s-a întâlnit cu viaõa mea... Nu-mi place så divaghez, dar am tråit
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atunci sentimentul cå viaõa mea se întoarce într-un text
obiectiv... Cu timpul, o så facå parte probabil din însuøi textul
vieõii mele. Tråirile acestea sunt atât de profunde... Copilul
acela de acum 50 de ani e atât de adânc în mine øi, printr-un
accident al timpului, se declanøeazå dintr-o datå în suflet øi în
imaginar un proces pe care este foarte greu så îl mai
ståpânesc... Øi astfel, dupå ce am terminat de citit acea carte,
mama m-a luat de mânå øi m-a dus la biblioteca såteascå så îmi
aleg øi alte titluri. Aøa am påtruns în acest univers...

R: Este remarcabil faptul cå mama dumneavoastrå va dus
de la o asemenea vârstå la bibliotecå. Nu e un lucru chiar
obiønuit...

I.L.: Da, ei îi datorez aceastå fascinaõie a cårõilor, a
bibliotecii, ei în datorez mirajul lecturii.

R: Biblioteca din sat era fåcutå în anii ’50?
I.L.: Cred cå era fåcutå în anii aceia sau, dacå fusese øi înainte – pentru cå exista tradiõia cåminelor, a caselor de

lecturå –, tot ce fusese carte veche fusese epurat sau ars. Erau acolo câteva mii de cårõi. Õin minte øi acum – o salå
mare, rafturi cu cårõi. Bibliotecara era o fatå din sat, avea 7 clase. Desigur, nu avea cunoøtinõe biblioteconomice, dar
era o fiinõå deosebitå, pentru cå, fårå så fac un compliment bibliotecarilor, cartea schimbå omul. Unei persoane care
tråieøte zilnic între cårõi – mai ales într-un sat lipsit de alte mijloace de comunicare – i se modificå personalitatea;
cartea o îmblânzeøte... Amintirea acelei biblioteci øi a primei bibliotecare ståruie în mine, cu acel halou de credibil-
incredibil. Reale sunt cårõile, rafturile, cåmåruõa aceea, bucuria cu care må puteam plimba printre rafturi, alegând
cårõile dupå coperte, dupå litere, dupå desene... Unele cårõi nu erau deloc pentru vârsta mea; exista un sector cu cårõi
pentru copii, dar nu må mai interesau... Citeam deja øi altceva decât Creangå. Mama îmi îndruma oarecum lecturile,
fårå så îmi interzicå totuøi ceva. Îi povesteam de multe ori ceea ce citeam. Ea a avut întotdeauna grijå de mine, simõea
probabil cå împlinesc mult din ceea ce ea nu a putut ea så realizeze. Se discutå acum foarte mult, în pedagogie, în
educaõie, de libertatea copilului de a avea opõiuni – mama mi-a dat întotdeauna aceastå posibilitate, chiar dacå am
fåcut øi multe prostii. Reale sunt, chiar øi acum, dupå 50 de ani, lampa cu gaz care se aprindea seara când veneam la
bibliotecå, real este godinul care ardea iarna, reale sunt – øi lucrurile acestea ne-au marcat pe mulõi din generaõia mea
– serile de lecturå organizate la biblioteca såteascå. Bibliotecara organiza såptåmânal un cerc de lecturå pentru elevi.

R: Veneau øi adulõi?
I.L.: Nu, cercurile de lecturå pentru adulõi se õineau separat; mama, de exemplu, organiza asemenea cercuri.
R: Aõi participat vreodatå la cercurile organizate de mama dumneavoastrå?
I.L.: Da, mergeam øi eu cu mama, pentru cå îmi plåcea.
R: Ce se întâmpla acolo? Erau citite anumite texte, erau comentate?
I.L: Citeau sau discutau pe marginea unei cårõi; discutau øi probleme legate de viaõa lor. De fiecare datå, cåram

cu mine cårõi pe care mama le aråta la aceste cercuri de lecturå, microscopul, lucruri de genul acesta...
Toate aceste chestiuni îõi modeleazå øi îõi transformå sufletul, caracterul. Faptul cå noi, cinci - zece copii, ne

adunam la acele cercuri de lecturå pentru elevi, când deja era întuneric, în jurul mesei unde era o lampå – mai târziu
a apårut un petromax, care se agåõa în tavan – crea o atmosferå plinå de mister. Masa era un spaõiu luminat în jurul
cåruia eram aøezaõi noi; iar fetiøcana aceea, care era bibliotecarå, ne citea poveøti, poezii, ne explica lucruri pe care
nu le înõelegeam... Vå daõi seama ce atmosferå! Aveam sentimentul unei comuniuni...

R: Societatea poeõilor dispåruõi...
I.L.: Da, o comuniune prin intermediul cårõii. Noi ne øtiam de la øcoalå, dar aici era altceva...
R: Veneau mulõi elevi la cercul acesta?
I.L.: Da, majoritatea erau copii de õårani; erau øi vreo 2 - 3 copii de intelectuali. Cercul se õinea în fiecare

marõi... Era apoi desprinderea, plecam de la bibliotecå øi reintram în lumea satului. De obicei, cercul se õinea din
toamnå pânå în primåvarå; pe timpul verii erau lucråri agricole, era vacanõå. Distanõa de la bibliotecå pânå acaså era
de 300 - 500 de metri, dar pentru mine aråta ca un drum în necunoscut... Eram prieten cu o fetiõå cu un an mai mare
decât mine øi eu, plecând de la bibliotecå, o õineam de mânå când treceam pe lângå bisericå øi îi spuneam så nu se
teamå, deøi mie îmi era poate mai fricå decât îi era ei...

R: Biblioteca era într-o caså õåråneascå?
I.L.: Era într-o casåmai înståritå din centrul satului, a funcõionat mult timp acolo. Ani buni dupå ce am terminat

øcoala, a exercitat asupra mea aceeaøi fascinaõie. De câte ori veneam acaså, unul dintre primele drumuri era la
bibliotecå. Era dezolant ceea ce vedeam, dar aveam bucuria de a recunoaøte multe dintre cårõile nu neapårat din anii
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copilåriei, dar din cei ai adolescenõei. Acolo am citit eu toate volumele din Cehov. Aveau colecõia completå de la
editura Cartea Ruså. Øi Turgheniev, care m-a marcat în special atunci, poate mai mult decât Cehov...

R: Curios este cå Eugen Simion, în Scriitori Români de azi, vå vedea în familia cehovianå...
I.L.: Eu am avut cronici bune, chiar de la volumele de debut (includ aici øi volumul colectiv Desant 83, apårut

la Cartea Româneascå). Sigur, când domnul profesor Simion a gåsit în ceea ce scriu eu influenõe cehoviene, m-am
bucurat, pentru cå a adeverit o credinõå de-a mea cå nici o lecturå nu este întâmplåtoare, ci este ca o såmânõå în
sufletul unui copil sau al unui adolescent. Mi-a fåcut plåcere så descopere un critic, care are un sistem de lecturå øi
care nu face o afirmaõie gratuitå, un lucru de care eu nu eram poate conøtient...

R: Sigur, la Eugen Simion, observaõia aceasta era într-o demonstraõie, el vorbea de scriitorul Ioan Låcustå care
ar fi un Caragiale corectat de un Cehov...

I.L.:Mie mi s-a ataøat eticheta asta cu Caragiale... În volumul meu de debut Cu ochii blânzi era o secõiune care
se chema La uøa domnului Caragiale. Volumul a fost predat editurii în 1981, dar a apårut abia în 1985, având cel
puõin douå respingeri la cenzurå. În volumul acela sunt de fapt douå cårõi: cea de debut, din care s-au tot scos unele
povestiri la cenzurå – øi nici acum nu înõeleg de ce, pentru cå erau texte inofensive – øi La uøa domnului Caragiale,
pe care o voiam de-sine-ståtåtoare.

Povestirile din secõiunea La uøa domnului Caragiale au apårut plecând tot de la o experienõå gazetåreascå de la
Magazin istoric. Am gåsit la Biblioteca Academiei – e o mårturisire în premierå – jurnalul lui V.A. Urechiå din
1901. L-am transcris øi l-am pregåtit pentru tipar; a apårut în 1980. Ca så må familiarizez cu lumea lui Urechiå, m-
am apucat så caut ilustraõii care så redea lumea lui. Aøa am început så citesc revistele vremii, deøi pânå în acel
moment nu avusesem un interes special pentru presa din anii 1900 – 1901. Citind, ochiul înregistra involuntar øi
anunõurile de micå publicitate øi de corespondenõå din Universul, din Adevårul. Corespondenõii din õarå
transmiteau øtiri, redactate naiv, dar care aveau savoare, musteau de viaõå. Simõeam cå ele cresc ca o gogoaøå în
mine; må duceam acaså, în Pantelimon øi, la o måsuõå de bucåtårie, transformam un anunõ din acela anodin într-o
povestire... Voiam så construiesc o întreagå carte valorificând aceste texte de øtiri mårunte. Accentul nu cådea pe
textul meu – pentru cå era foarte uøor de scris –, ci pe conõinutul acestor articolaøe.

Scriitorul – exceptând geniile, marii prozatori –, scriitorul mårunt, meseriaø, aøa cum sunt øi eu, e dator så restituie
lumii textele ei. Sunt lucruri pe care, de obicei, scriitori nu le recunosc, din cauza orgoliului. Scriitor în adevåratul sens
al cuvântului, din grupul nostru, al desantiøtilor, dintre junimiøtii lui Croh (Crohmålniceanu), era Mircea Nedelciu. El
avea vocaõia construcõiei. Mircea Nedelciu ar fi putut fi øi azi, dacå ar mai fi tråit, unul dintre aceia care schimbå faõa
prozei româneøti. Mircea ne-a schimbat pe noi toõi cei din grupul optzeciøtilor. Era înzestrat cu clarviziune, cu o
nemaipomenitå forõå de a lua lumea în piept, pentru cå lumea intrå în tine, dar, la un moment dat, trebuie så ai forõa de
a îi opune øi tu ceva. Noi, ceilalõi, doar reflectåm lumea. Cu I.L. Caragiale aøa a fost, i-am descoperit lumea, care colcåie
øi m-am simõit dator så o întorc. El a avut genialitatea de a transforma viaõa concretå, colcåindå, de atunci, în literaturå.
Eu doar recream pornind de la el. Am renunõat la un moment dat la acest proiect – din cauzå cå scriam mult prea uøor,
puteam så cad în manierism... Am avut succes cu cartea, a fost premiatå etc., dar nu asta må interesa.

R: Genii sau nu, scriitorii sunt oameni ai lecturii, ai altor cårõi. Faptul cå aõi continuat så faceõi muncå de
cercetare, de documentare v-a ajutat så scrieõi prozå...

I.L.: Da, asta m-a ajutat de fapt så scriu în continuare. Sunt un bun meseriaø – azi nu-õi mai poõi permite så fii
amator –, dar meseriaø eram øi înainte så public, pentru cå în cadrul cercului nostru studenõesc de literaturå se lucra
foarte mult pe text...

Dar så revenim la tema noastrå, biblioteca aceea din sat m-a marcat profund. Nu øtiu dacå må credeõi, dar pânå
øi acum – probabil ceva din sufletul meu simte nevoia så se descarce – încå visez rafturile acelea halucinante,
atmosfera aceea în care må simt foarte singur cåutând o anume carte – nu øtiu ce carte, probabil nici n-am våzut-o
vreodatå, o carte cu coperte galbene...

R: A, o aceeaøi carte!...
I.L.: Da, rafturile – aceleaøi, sala – aceeaøi, iar eu caut o carte cu coperte galbene, cu niøte desene pe copertå, cu

un fel de clovn cu verde øi roøu. Tot revine acest vis...
Începând din clasa a 6-a, am fåcut doi ani de øcoalå la Rådåuõi. Cum spuneam, crescusem într-o familie de intelectuali

– intelectuali de la sat, dar oameni cinstiõi – care, educându-i pe alõii, ne educau øi pe noi.Acolo în sat –mai puõin în timpul
cursului primar, dar de prin clasa aV-a – am simõit cå sunt nedreptåõit. Mi se dådeau note mai mici decât meritam.Veneam
acaså øi plângeam cå fata de colectivist lua 10... Învåõåtoarea mea i-a spus mamei la unmoment dat: Tovaråøa Låcustå, noi
aplicåm cu Nelu lupta de claså! Este fiu de intelectuali! Din cauza asta, pårinõii mei m-au trimis la Rådåuõi, unde aveam o
måtuøå, sorå de-a mamei, care fusese profesoarå øi care acum era pensionarå øi singurå.

R: Acolo aõi mai avut probleme?
I.L.: Nu, acolo m-au tratat firesc; m-au pus øi comandant de detaøament la pionieri, eram printre copiii buni. La
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început, profesorii din sat nu voiau så-mi dea drumul. Aproape trei luni am urmat la øcoala din Rådåuõi fårå så fi
primit aprobarea. Pânå la urmå, n-au avut încotro øi mi-au dat-o. În Rådåuõi era încå o puternicå atmosferå austro-
ungarå. Erau mulõi nemõi øi evrei. Era cu totul altceva, eu veneam dintr-o lume a câmpului, a bålõilor. Una dintre cele
mai frumoase amintiri ale mele din copilårie este legatå de zilele de noiembrie, când dådea bruma øi ciulinii de pe
câmp se adunau în rotocoale imense; noi, copiii, alergam så le prindem, dar vântul era mai puternic; pânå la urmå, se
opreau undeva, øi atunci le dådeam foc øi se transformau în niøte pålålåi imense...

În Rådåuõi înså era o atmosferå austerå, formalizatå, care mi-a prins bine, pentru cå m-a disciplinat. Tradiõia,
punctualitatea erau sfinte. Am avut foarte buni prieteni dintre evrei, øi båieõi, øi fete. Prima mea dragoste, dintre cele
care îõi sfâøie sufletul, a fost o fatå evreicå; avea o sorå geamånå. Eram foarte bun prieten cu aceste fete. Ele m-au
ajutat så nu simt atât de acut sentimentul înstråinårii de familie, pentru cå plecam de-acaså în septembrie øi må
întorceam tocmai în iunie. De multe ori, måtuøa mea pleca la Bucureøti øi må låsa singur. A venit momentul în care
evreii puteau pleca în Israel, aøa cå familia lor a plecat øi ea. Asta se întâmpla prin 1962. Când am aflat cå urmeazå så
emigreze, mi-a fost foarte greu så accept – cuvântul ”niciodatå” nu avusese dimensiune pentru mine pânå atunci...
Pentru cå mi-era fricå så nu plâng cumva, n-am avut curajul så merg så o conduc la garå. M-am dus dincolo de garå,
unde era cimitirul øi unde era øi mormântul bunicii, øi am privit-o cum pleacå. Nu mai øtiu nimic de ea de-atunci...

La øcoala din Rådåuõi, Liceul de fete, unde am fåcut clasele a 6-a øi a 7-a, era o bibliotecå foarte bine puså la
punct. N-am avut înså niciodatå acces înåuntru. Exista undeva, pe un hol, un ghiøeu cu o ferestruicå, unde apårea o
domniøoarå care te întreba ce carte vrei. Poate cå pe elevii mai mari îi låsa så intre, dar pe noi, copiii, nu ne låsa. Nu
øtiam pe-atunci de fondul interzis, dar am realizat ce înseamnå så ceri o carte øi så õi se spunå: Nu, nu e pentru tine!
Acolo, la Rådåuõi, a fost prima datå când am tråit sentimentul bibliotecii interzise.

Øi la Galaõi, unde am venit mai târziu så fac Liceul ”Vasile Alecsandri”, exista o bibliotecå bunå, cu literaturå la
zi. Avea øi un fond documentar, ascuns în spatele unor rafturi. Nu am avut înså acces la acest fond pânå în clasa a X-
a. În clasa a IX-a câøtigasem olimpiada de românå, fusesem trimis la faza pe õarå – eram primul din istoria liceului
care mergea la olimpiada pe õarå, devenisem un fel de vedetå. Mi se tolerau absenõele, mai ales primåvara, când må
lua un dor de ducå în grådina publicå; må duceam så citesc, citeam pe rupte pe-atunci. Bibliotecara liceului mi-a dat
voie så intru în fonul secret, øtia îmi place så citesc. Am aflat dupå aceea cå era o intelectualå din vechea generaõie.
Dacå nu greøesc cumva, era mama prozatorului Grid Modorcea. Cei din vechea generaõie încercau så ne transmitå
ceva ce nu aveau voie så spunå deschis, public.

R: Dar v-a spun probabil cå nu trebuie så vorbiõi cu nimeni de acel fond secret...
I.L.: Da, bineînõeles. Õin minte cå mi-a recomandat atunci så citesc Cocoøul negru de Eftimiu. Ia-l øi citeøte-l,

mi-a zis, dar nu så spui nimånui; te duci la internat øi înveleøti cartea în hârtie... Am citit-o, dar n-am înõeles mai
nimic! Ceva-ceva tot am reõinut eu înså, avea un monolog despre bani care m-a impresionat, pentru cå îmi deschidea
ochii asupra lumii; am înõeles cå, dincolo de puterea politicå, de puterile ”vizibile”, existå puterile perfide ale
banului... Era o lecõie de viaõå. Am copiat acel monolog øi a intrat în mine...

Apoi, i-am descoperit pe Arghezi, pe Emil Isac øi pe mulõi alõii. Prin clasa a X-a, profesorul meu de românå mi-
a cerut så fac un referat despre Arghezi. Bibliotecara mi-a dat voie så våd primele ediõii, inclusiv ediõia de autor de
la Editura Fundaõiilor Regale.

Tot la Galaõi, am intrat în lumea anticariatelor. Gåseai acolo cårõi, nu neapårat dintre cele interzise, pentru cå
acelea nu erau în circulaõie, dar oricum cårõi mai vechi.

R: Literaturå stråinå vå interesa?
I.L.:Mai puõin. Eu în literatura românå må simt bine. Chiar am avut odatå, în acest sens, o discuõie cu medicul

liceului – era un fost medic militar foarte dur; fåcuse råzboiul, øtia ruseøte, nemõeøte, franõuzeøte, fusese prizonier.
Eram la el în cabinet øi a început så må chestioneze, ca la militårie, dacå am citit o serie de titluri øi de autori. Nu-i
citisem... Cum, mi-a zis, eøti pasionat de literaturå, te dau åøtia de exemplu?... Eøti un nimic dacå nu citeøti cårõile de
care îõi spun! Credea cå må ambiõioneazå, dar mai råu m-a întårâtat så nu le citesc...

Majoritatea cårõilor despre care vorbea erau în limbi stråine, unele dintre ele nici nu circulau pe-atunci. Õin
minte cå m-a întrebat dacå am citit Muntele vråjit. I-am råspuns cå nu. M-a întrebat de ce øi i-am råspuns sincer:
Cred cå e o carte prea grea pentru vârsta mea. Øi atunci mi-a repetat: Dacå n-o så citeøti cårõile astea, n-o så înõelegi
nimic! Mai târziu, am încercat så recuperez...

Tot la Galaõi, profesorul meu de limba øi literatura românåmi-a obõinut – o mare favoare øi o mare øanså a vieõii
mele – un permis de acces la fondul secret de la Biblioteca Documentarå ”V. A. Urechiå”. Må duceam acolo de
obicei marõea øi joia, avea program øi de dupå-maså. Nimeni nu-mi spunea ce så citesc. Atunci am putut så-mi fac
cât de cât o imagine despre literatura interbelicå vie, nu cea pe care o øtiam din manuale. Atunci am våzut ce însemna
Literatorul lui Macedonski, am våzut ce însemna Sburåtorul. Descopeream lucruri care îmi dådeau de gândit.
Arghezi era favoritul meu. Nimeni nu-mi spusese înså cå, în timpul premergåtor ocupaõiei nemõeøti, fusese pro-
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german. Am citit atunci cu stupefacõie lucrul acesta, am fost pus astfel în situaõia ca, prin forõele mele, så înõeleg, så
optez: må dezic de Arghezi, ori încerc så-i înõeleg motivele øi så-i apreciez textele? Foarte mult conteazå aceste
lucruri la vârsta de 17 – 18 ani...

Am våzut atunci înså øi reversul medaliei: un alt profesor al meu, cu care fåcusem românå în clasele a 8-a øi a
9-a, aflând cå må duc la Biblioteca Documentarå, mi-a spus cå liceul nostru a avut niøe reviste literare øi mi-a cerut
så pregåtesc, pentru sesiunea din primåvarå, o comunicare pe aceastå temå. Erau într-adevår trei reviste, pe mai
mulõi ani, pe care le-am fiøat. Aøa am descoperit debutul lui Zaharia Stancu, lucru nemaipomenit pentru mine.
Citisem Pådurea nebunå în care Stancu povesteøte cum a trimis, la un moment dat, la o revistå literarå din provincie
niøte poezii øi aøtepta în gara de la Roøiorii de Vede så primeascå råspunsul. Råsfoind revista asta, am gåsit debutul
lui. Am fåcut referatul, dar profesorul mi-a luat toate fiøele! Nu pot så spun cå m-a durut atunci, pentru cå nu încå
øtiam ce înseamnå nedreptåõile, dar este evident cå lucrurile astea mutileazå sufletul... Dupå ce am terminat liceul,
profesorul le-a publicat în nume propriu...

Gåsind revista cu pricina, am intrat în corespondenõå cu Zaharia Stancu. I-am povestit ce am descoperit. Pe
vremea aceea, el era preøedinte al Uniunii Scriitorilor. Nu mi-a råspuns la scrisori. M-am enervat, pentru cå alõi mari
oameni care fuseserå profesori acolo – Iorgu Iordan, Gheorghe Øtefan – mi-au scris. Când am venit în Bucureøti la
olimpiadå, m-am dus nervos la Zaharia Stancu så-l trag la råspundere! M-a primit foarte sobru, avea o ceremonie a
primirii... Eu eram un elev de la Galaõi, poate impertinent. I-am povestit de revistaMugurel sau cum se chema, dar
ori nu mai øtia de ea, ori nu-i plåcea så se pomeneascå despre asta, pentru cå n-a avut nici o reacõie.

În timpul facultåõii, am descoperit biblioteca de la Filologie – m-a impresionat aerul grandios al sålii de lecturå
–, apoi Biblioteca Centralå Universitarå, cu impunåtoarea ei salå a fiøierelor. În anii ’66 – ’67, am suferit o mare
deziluzie în ceea ce privea Facultatea de Filologie; venisem plin de aøteptåri, de umbrele lui Cålinescu, Vianu,
Cioculescu. Fiind primul dintre båieõi pe lista admiøilor, încercaserå så må atragå în activitåõi politice, må fåcuserå
lider UASCR. Pe vremea aceea, îõi pregåteau un traseu politic sigur; dacå erai bun øi la carte, cu atât mai bine. Mie
mi-a repugnat acest lucru, pentru cå nu-mi plåceau oamenii cu care trebuia så am de-a face – superficiali, fåcând
paradå nu de øtiinõå, ci de faptul cå aveau funcõii în partid. M-am gândit cå filologia nu e pentru mine, cå trebuie så
må reorientez. Teatrologia mi s-a pårut dintr-o datå mult mai potrivitå. M-am hotårât så renunõ la facultate øi m-am
angajat pe un øantier, ca så-mi pot câøtiga existenõa. Bulgårele de zåpadå a început så se rostogoleascå din acel
moment, cei de la facultate au fåcut în aøa fel încât så fiu luat armatå…

În momentele acelea grele, când må duceam pe øantier unde munceam 10 ore, dupå care trebuia såmå pregåtesc
øi pentru examenul de admitere, mi-am dat seama cå nu mai puteam frecventa biblioteca de la facultate, pentru cåm-
aø fi întâlnit cu colegi; acelaøi lucru s-ar fi întâmplat øi la BCU. Aøa am început så frecventez BCS, care era øi mai
aproape de øantierul unde lucram øi care era deschiså pânå la 9 sau 10 seara. Veneam aici nu atât din nevoia de a citi,
cât pentru cå regåseam spaõiul protector de care vå vorbeam. Puterea aceasta a cårõilor m-a ajutat så nu må
pråbuøesc. Citeam la BCS, dupå care må întorceam pe øantier... Ståteam la sala de literaturå, care øi atunci se afla la
etajul 3. Mai târziu, am descoperit øi sala de muzicå. La BCS am descoperit cårõi pe care pânå atunci le crezusem
interzise – Mihail Sebastian, N.D. Cocea etc. Citeam la întâmplare, nu aveam un program. Din fondul Cocea, erau
foarte multe cårõi cu dedicaõii, cu autograf. Må fascina faptul cå aveam acces la toate aceste lucruri. Lectura naøte
proiecte, te face så crezi în ceva; întotdeauna am încercat så citesc mai mult decât o carte sau un ziar. Chiar dacå
aveam nevoie de o informaõie strictå dintr-un ziar, nu må limitam la un singur numår, dacå acea colecõie era pe un an
sau pe o lunå, pentru cå nu se øtia când måmai întâlneam cu ea. Lucrul acesta face parte din øcoala hazardului vieõii.
Biblioteca te învaõå asemenea lucruri... Veneam aici în costumul meu de øantier, încercam så må îmbrac mai îngrijit,
dar tot aveam mâinile påtate de mortar, de ciment...

R: Cum erau bibliotecarii de la BCS?
I.L.: Foarte amabili. Õin minte cå, de multe ori, din cauza oboselii, adormeam cu capul pe carte. La un moment

dat, o bibliotecarå a venit la mine, pentru cå se fåcuse ora închiderii, øi m-a întrebat ce-i cu mine. I-am spus cå lucrez
pe øantier øi cå vin aici så må pregåtesc pentru admitere. Mi-a spus atunci un lucru foarte franc: Te amågeøti dacå îõi
imaginezi cå poõi învåõa aøa. Du-te øi dormi øi când eøti odihnit vii øi citeøti.

Planurile mele în legåturå cu admiterea la Facultatea de Teatrologie au fost întrerupte brusc, pentru cå m-au
încorporat chiar în preziua examenului... Cei de la Filologie mi-au spus cå nu-mi dau dosarul så må înscriu la
examenul de admitere pânå nu må duc la comisariatul militar så-mi dea o adeverinõå cå m-au scos din evidenõå.
Probabil cå au dat telefon acolo, întrucât cei de la comisariat m-au tratat destul de råu.

Nici în armatå, la Murfatlar, nu m-am rupt de carte. Mergeam frecvent în sat, pentru cå eram curier. Frecventam
biblioteca øi libråria, care era foarte bine aprovizionatå. Aøadar, m-am întâlnit din nou cu cårõile într-un moment în
care treceam printr-o crizå de adaptare, o crizå sufleteascå. Atunci am citit Intrusul lui Preda – unii spun cå ar fi o
carte slabå, dar, dacå o întâlneøti în asemenea momente, te lumineazå, îõi då un dram de încredere. Acesta este, de
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altfel, rostul cårõilor øi al bibliotecilor. Reõinusem din finalul cårõii cå nu vor veni alõii mai buni sau poate cå vor veni,
dar, deocamdatå, existå aceøti oameni, peste 50 de ani sau peste mai mult timp, de ei o så se vorbeascå. Reõinusem øi
ideea cå avem dreptul de a greøi øi cå nu trebuie så ne låsåm nåpådiõi de greøealå, indiferent de gravitatea ei.

Øi dupå ce m-am întors din armatå, preferam så vin så citesc tot la BCS, poate øi în virtutea amintirilor. Oricum,
locul acesta mi se pårea un spaõiu mult mai deschis, la figurat vorbind, pentru cå, altfel, era foarte multå înghesuialå
în sålile de lecturå...

R: Erau cozi de aøteptare pentru a intra în sålile de lecturå?
I.L: Da, pentru sala de literaturå, de multe ori, õi se dådea un numår de ordine de jos, de la intrare; trebuia så

aøtepõi pânå se elibera un loc.
R: Ce fel de lume venea så citeascå? Studenõi, persoane mai în vârstå?
I.L.: Nu erau numai studenõi, majoritatea erau oameni mai în vârstå. Veneau så citeascå, pur øi simplu, nu

neapårat så facå cercetare. Spre deosebire de alte biblioteci, unde era greu så primeøti aprobare pentru a putea citi
anumite lucruri, la BCS, orice om care venea øi cerea o carte primea fårå probleme aprobare, pentru o zi, o
såptåmânå, o lunå. La BCU erau restricõii, la fel øi la BAR; funcõiona Fondul ”S”. Exista øi la BCS un Fond
Documentar, în Piaõa Amzei, dar în sediul central puteai så citeøti multe dintre cårõile din perioada interbelicå, dacå
existau în depozitul de aici. Eu, cel puõin, cât am fost student, n-am avut acces la BAR. Am intrat o singurå datå, dar
prin fraudå... Venise un prieten din provincie care avea ca temå pentru lucrarea de stat la literaturå Revista
Fundaõiilor Regale. Pentru cå nu putea sta prea mult în Bucureøti, m-a rugat så må duc în locul lui. Puteam s-o
påõesc atunci, dar m-am dus. Custodele a bånuit, poate, cå permisul nu era pe numele meu, dar nu mi-a fåcut
probleme.Aøa am putut eu så vådRevista Fundaõiilor Regale... Nu am avut timp s-o studiez prea mult, trebuia doar
så îi copiez niøte titluri, så fac unele însemnåri despre cum aråta coperta, în caz cå îl întrebau la examen. Mult mai
târziu am citit articole din Revista Fundaõiilor Regale, abia dupå ce am absolvit facultatea.

La BCS am tråit øi o altå fascinaõie a bibliotecii: cea a fiøierului (care reprezintå o cu totul altå lume decât cea a
cårõilor) øi cea a depozitului de cårõi... Când am intrat prima datå într-un depozit de carte, am simõit cå sunt într-un
spaõiu misterios, protejat, dar øi cu puteri tainice, pentru cå fiecare carte, daråmite o bibliotecå, are puteri ascunse...
Øi fiøierul m-a impresionat, pentru cå descopeream dintr-o datå – atunci când i-am aflat tainele, fiindcå la început
mergeam pe urma unui singur titlu sau autor – tainele clasificårii zecimale... Este fantastic! Nimic nu e întâmplåtor
în lumea asta. Clasificarea zecimalå încearcå, într-un fel, så imite ordinea lumii. Biblioteca øi clasificarea zecimalå
fac parte din marea ordine a lumii...

R: În Piaõa Amzei aõi fost så studiaõi colecõiile speciale, manuscrise, arhivå istoricå?
I.L.: Da, înså mai puõin înainte de 1989. Un bibliotecar interesant care lucra acolo era Ion Roøu, eminescolog,

poet, boem; publicase un prim volum dintr-o biografie a lui Eminescu, o cercetare mai amplå øi declanøase suficiente
discuõii pentru ca så simtå cå a fåcut un lucru bun. Dupå aceea, din påcate, s-a luat prea mult în serios, credea cå este
singurul care deõine adevårul despre Eminescu... El m-a introdus în lumea de la Colecõii Speciale din Amzei. Dupå
1989, am fost acolo så studiez arhive etc. Am vrut, de pildå, så citesc Fondul Saint Georges, dar, pentru cå era
neinventariat øi neordonat, am renunõat... Dupå aceea, Ion Roøu a plecat, a venit Ion Mamina cu care sunt în relaõii
la fel bune. Ion Mamina a fåcut niøte lucruri nemaipomenite în Amzei – a reuøit så organizeze øi så inventarieze
Fondul Kogålniceanu, Fondul Bråtianu, så punå în circuit – lucru cu adevårat remarcabil – fondul de ziare, care
zåceau necercetate. Pentru cå vorbim de bibliotecari, eu am publicat masiv din G.T. Kirileanu înainte de 1989, când
era o persoanå non-grata; nu se pomenea nimic despre memorialistul Kirileanu.

În toõi aceøti 50 de ani, pentru mine, biblioteca a suplinit de multe ori familia, dupå cum spuneam, pentru cå aici
gåseam un spaõiu protector; eram în relaõii apropiate cu unii bibliotecari. Din punctul acesta de vedere, niciodatå n-am
simõit o lume ostilå în bibliotecå, chiar dacå am avut øi unele divergenõe, cauzate de obtuzitatea unora dintre
bibliotecari. Mi s-a întâmplat un lucru neplåcut, de exemplu, la BibliotecaAcademiei, fapt care nu acuzå defel instituõia
în sine. La Cabinetul de stampe de la BAR am realizat ce imensitate de posibilitåõi existå pentru a ilustra lumea. Cåutam
o stampå, dar, våzând fiøierul, lumea s-a deschis pentru mine, øi am început så caut la întâmplare. Cu acea ocazie, am
descoperit un portret necunoscut al lui Cuza. Bibliotecara a devenit agasatå de cererile mele repetate. Dupå un timp, la
redacõiaMagazinului istoric s-a primit un telefon prin care se spunea cå tovaråøul Låcustå a furat o carte din depozitul
de stampe!... Eu fusesem ultimul care o consultate... Vîøinski avea un principiu: acuzå, ca så te dezvinovåõeøti. Pânå la
urmå, au spus cå au gåsit cartea respectivå, fusese råtåcitå…Am publicat apoi stampa cu portretul lui Cuza în revista
noastrå – au urmat alte proteste: cum îmi permit så public ceva fals? Nu era nimic fals, era chiar portretul lui...

R: Care a fost, în timp, relaõia redacõiei Magazin istoric cu bibliotecile?
I.L.: Magazin istoric are relaõii foarte bune cu BNR, cu BCU, cu BAR. În ultimul timp, eu personal frecventez

mai mult BAR, pentru cå acolo se pot consulta colecõiile de preså. La BNR, din cauza problemelor pe care le aveõi
cu lipsa de spaõiu, nu ai acces decât la ziarele pe ultimii 3 ani, ceea ce este un lucru foarte grav.
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R: Cum vedeõi situaõia Bibliotecii Naõionale?
I.L.: Întotdeauna au fost atacuri împotriva bibliotecilor, care au vizat minimalizarea rolului lor. În ceea ce

priveøte BNR, nu s-a înõeles nici pânå acum rolul ei de bibliotecå naõionalå, de depozit legal. Nici legislaõia nu o
ajutå. Cred cå este un lucru deliberat – legislaõia ascunde o crimå împotriva Bibliotecii Naõionale: faptul cå de 50 de
ani se chinuieøte în spaõii insuficiente. Øtiu ce probleme au fost aici la cutremur, la o serie de inundaõii, øtiu în ce
condiõii stå Rezerva Naõionalå de Publicaõii.

Oricât am vorbi noi de schimbåri, societatea româneascå va fi, încå mult timp, datoare bibliotecilor. Aøa cum
bibliotecile m-au marcat pe mine, sunt sigur cå au marcat sute de mii de alõi oameni. Azi, multe biblioteci øcolare sunt
desfiinõate sau nu pot achiziõiona carte nouå, tråiesc doar din donaõii. Or, o bibliotecå øcolarå, de exemplu, nu
impresioneazå prin numårul mare de volume, ci prin colecõii coerente, prin cårõile fundamentale, cårõile care modeleazå.

Cartea va råmâne încå mult timp principalul formator al sufletului. Internetul cultivå o mare singuråtate, chiar
dacå eøti în relaõie cu multe persoane. Lectura, biblioteca îõi dau sentimentul tråiniciei, al justificårii tale, nu numai
ca individ. De ce au fost arse bibliotecile în timpul marilor råsturnåri istorice? De ce comuniøtii au hotårât, ca primå
måsurå – øi nu atât comuniøtii, cât ruøii, prin Convenõia de armistiõiu –, instituirea fondului special øi a cenzurii? De
ce au fost prigoniõi nu atât autorii – pentru cå unui om poõi så îi iei viaõa øi cu asta ai rezolvat – cât cårõile? De ce a
fost inoculatå frica de cårõi?.. Cunosc oameni care øi-au îngropat cårõile, care le-au dat foc. Îmi povestea cineva de
un õåran din Oltenia care, în øura lui cu animale, avea înfåøurate în plastic colecõii din nu øtiu ce ziare interbelice...
Nu voia så le distrugå, dar nici så le scoatå la luminå.

Atacul împotriva bibliotecilor øi denigrarea lor fac parte dintr-un concert mult mai mare. Se vorbeøte frecvent
despre aspectul pozitiv al politicii de carte în timpul regimului comunist, dar, atâta timp cât au existat cårõi øi autori
interziøi, rolul såu nu avea cum så fie unul benefic! Acelaøi lucru l-au fåcut øi naziøtii. Nu l-au ars la noi legionarii pe
Sadoveanu? În anii ’50, dacå te reclama cineva la instructorii de partid sau la miliõian cå ai Biblia în caså, puteai s-o
påõeøti. În cazul în care voiai så iei postul altuia, toate lucrurile astea puteau fi folosite...

Oricâte acuzaõii i s-ar aduce, Biserica Ortodoxå Românå a fost foarte puternicå în acei ani. Dacå e s-o luåm în
sensul originar, totul vine din Carte. Când se va reuøi distrugerea Cårõii sfinte, Biblia, se va reuøi øi distrugerea
celorlalte cårõi! Eu am cumpårat Biblia student fiind. În 1968 a apårut o ediõie diortositå a Sfântului Sinod. Oficial,
nu se putea cumpåra, se distribuiau doar câteva exemplare prin biserici. Vizavi de Gambrinus, exista un anticariat
(deasupra lui era redacõia Vieõii studenõeøti øi aAmfiteatrului). Scotocind într-o zi prin rafturi, am gåsit în spatele
unor cårõi un exemplar din Biblia din 1968...

R: Deja ajunsese în anticariat?!
I.L.: Nu, mi-a explicat mai târziu o înaltå faõå bisericeascå ce se întâmpla. Pentru ca Biblia så ajungå la public,

foloseau sistemul de anticariat. Aøa, o luai din anticariat, nu te întreba nimeni de ce ai luat-o. Exemplarele nu erau
puse la vedere, dar cine dådea peste ele, le putea cumpåra... Øi lucrul acesta face parte, fårå så literaturizez, din
tainele vieõii – la un moment dat tot trebuie så descoperi Cartea. Asta a fost prima mea Biblie.

Revenind la bibliotecå, atâta timp cât aceasta este în suferinõå, poporul nostru va fi în suferinõå. Pentru cå inclusiv
lucrurile care sunt proclamate acum – europenizare, aderare, tranziõie, globalizare – se reflectå în litera scriså, în cårõi.
Dacå nu øtim så oferim generaõiilor care vin spaõiul acesta protector øi în acelaøi timp deschizåtor, suferinõele vor
creøte. Restul sunt doar vorbe patetice, bune la mitinguri, în diferite declaraõii despre istoria care se repetå…

S-au distrus biblioteci øi în 1948, øi în 1989, acõiuni justificate prin ”teroarea momentului”, prin acuzaõia cå ar fi
fost vorba de ”cårõi ceauøiste”. Am våzut cu ochii mei cum o mare bibliotecå – Biblioteca Institutului de Istorie a
PCR – a fost pulverizatå, råspânditå sub impulsul momentului. Unele colecõii de periodice au fost trimise în
provincie – revista L’Illustration, de exemplu, colecõii complete...

R: Credeõi cå a fost o acõiune concertatå, un plan ”general”?
I.L.: Nu, a fost mai degrabå o zåpåcealå. Vorbim mereu de un ”cineva” care ar acõiona în aceste momente. Dar

acest ”cineva” generic a gândit øi atunci când au fost arse cårõile lui Sadoveanu, øi atunci când, în Germania
hitleristå, au fost arse cårõile lui Mann. Acelaøi ”cineva” a eliminat în 1948 nu øtiu câte cårõi de Iorga. Tot el l-a
cenzurat pe Buzura, de exemplu, cu Absenõii lui. Deøi oficial nu mai era cenzurå, eu am våzut, prin 1972 – 1973,
liste cu cårõi care trebuia eliminate din cauzå cå autorii fugiserå în stråinåtate. Acest ”cineva” generic acõioneazå øi
va acõiona, din påcate, în continuare... Pe la începutul anilor ’90, am våzut cum, din considerente de spaõiu, a fost
chematå armata så mute cårõile dintr-un depozit, iar soldaõii jucau fotbal cu ele... Întâmplåtor, îl cunoøteam pe unul
dintre cåpitani øi l-am întrebat cum de îi laså. Mi-a spus cå nu are ce så le facå! Prin 1982 – 1983, pe undeva pe lângå
Piaõa Kogålniceanu, a fost inundaõie – foi de cårõi rupte zåceau nåclåite cu moloz. Târziu am aflat cå, pe undeva prin
zonå, locuise folcloristul Tache Papahagi; murise, øi în locul lui se mutase cineva øi nu avea ce face cu cårõile... Poate
cå o parte dintre ele au fost preluate, dar restul... În 1993 – 1994, am våzut – ca så vedeõi cå lucrurile nu au nici
început, nici sfârøit – pe strada Matei Millo cum dintr-un bloc niøte õigani descårcau moloz amestecat cu maldåre de
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cårõi... Am vrut så må uit printre ele, øi unul dintre õigani era så må ia la båtaie – erau cårõi cu dedicaõii cåtre Lucia
Demetrius... Una era cu autograful lui Nicolae Petraøincu. Lucia Demetrius murise, cineva s-a mutat în apartamentul
ei øi era incomodat de cårõi... M-am dus la redacõia Informaõiei Bucureøtiului, la secõia culturå, øi le-am spus ce se
întâmplå. S-au mirat, ”Vai!, Vai!, Vai!”, øi cu asta s-a rezolvat problema…

R: De fapt, este vorba de lipsa unei minime educaõii – så øtii cå le poõi vinde printr-un anticariat, dacå nu vrei
så le dåruieøti cuiva care ar putea fi interesat...

I.L.: Dar credeõi cå pe un om care n-a avut niciodatå de-a face cu cartea îi intereseazå acest lucru? Când ajunge
în situaõia de a se muta, cartea îl incomodeazå, pentru cå ea nu reprezintå nimic. Sigur, dacå ar gåsi o bijuterie, ar
vinde-o sau ar påstra-o, dar o carte, fie ea cu autograf øi cu însemnåri, o încarci în camioneta cu moloz... Înainte de
1989, am cunoscut pe cineva care lucra la BCS. A vrut så vândå bibliotecii o colecõie dintr-o revistå interbelicå
stråinå. Sub pretextul cå nu existå spaõiu de depozitare, nu i-a fost primitå.

Dar, cu cât vor fi mai prigonite cartea øi bibliotecile, cu atât mai mult duhul øi imensa putere din ele vor izbucni.
Din puzderia de copii care trec pe lângå bibliotecå, dacå sunt câõiva în care så încolõeascå såmânõa lecturii,
bibliotecile nu vor muri. Eu sunt atent la lumea din jurul meu, poate øi din deformaõie scriitoriceascå, øi tråiesc
momente de mare gingåøie sufleteascå atunci când våd câte un copil adâncit în lecturå. Chiar acum câteva zile am
våzut o puøtoaicå în troleibuzul 90 citind La Bruyère cu aceeaøi pasiune cu care l-am citit eu øi generaõia mea. La
vremea aceea, cartea era o noutate, abia apåruse traducerea în colecõia BPT.

Eu am tråit fascinaõia cårõii dinainte de a fi conøtient de mine øi de lumea în care må aflu. Nu vå pot spune cum
trepidam, copil fiind, aøteptând ziua în care sosea øareta poøtei cu pachetele de cårõi de la Colectura bibliotecilor! De
obicei, la douå såptåmâni veneau douå pachete cu cårõi de la Raion. Ce impacientat eram când întârziau! Ce tragedie
era dacå bibliotecara nu må låsa så duc eu pachetele la bibliotecå øi så stau lângå ea când le desface... Ce lucru
nemaipomenit însemna så õin în mânå o carte nouå, mirosind a tipografie! Când ne parvenea câte o carte din
occident, râdeam – cele din Franõa, de pildå cele de la Livre de Poche, aveau un miros specific, pentru noi era semnul
decadenõei… Despre toate dramele care se întâmplau în jurul nostru am aflat mult mai târziu. Vedeam cum oamenii
erau arestaõi, duøi, dar nu realizam cu adevårat tragedia. Nu øtiam de canal, nu øtiam de toate acele lucruri
îngrozitoare... Ele existau, dar în egalå måsurå existam øi noi, cei care creøteam øi care tråiam bucuria cårõilor...

R. Ce anume vi se pårea ”decadent” în mirosul cårõilor franõuzeøti?
I.L.: Erau un simbol al capitalismului, al putrefacõiei!... Aøa a fost generaõia mea formatå, aøa gândeam, chiar

dacå n-o spuneam...
R: Cine vå învåõa asemenea lucruri?
I.L.: Învåõam la øcoalå despre putreziciune øi decadenõå. Oricum, cårõile din occident nu circulau decât pe sub

mânå, erau un capitol interzis... În librårii gåseai, eventual, L’Humanité. Mai târziu, în Bucureøti au început så se
gåseascå øi în librårii cårõi stråine, dar în anii aceia în care må formam eu, prin 1962 – 1963, nu erau... Cât despre
decadentism, nu pot så afirm cå mi-a vorbit cineva anume, dar acesta era sentimentul, orice lucru venit din occident
era asociat cu decadenõa...

R: Am våzut cå vå va apårea în curând la Curtea Veche o carte despre Republica Popularå Românå, 1948 –
1952, este ea expresia nevoii de a recupera memoria acelui timp?

I.L.: Da, în 1999 am publicat o carte despre perioada 1944 – 1947, intitulatå 41 de luni care au schimbat
lumea, voi continua cu 1948 – 1952, plecând de la relatårile presei, în principal, preså bucureøteanå, pentru cå aici
era nucleul, ea oglindea transformårile generale – 23 august, 6 martie, 30 decembrie. Acei ani au însemnat sfârøitul
unei epoci; înainte de råzboi, fusese o cu totul altå lume, cu legi statuate printr-o tradiõie de 60-70 de ani. În 1945,
românii s-au trezit fårå legåturi, cu frica de a recunoaøte cå au avut o anumitå demnitate, o anumitå culturå. Totul a
fost øters øi s-a luat de la zero. Foarte mulõi au crezut sincer în schimbare, chiar øi în context european acesta era
sloganul; toõi spuneau cå vin democraõii, ruøii erau priviõi ca un instrument al democratizårii, nimeni nu se aøtepta cå
vor så aducå tåvålugul lor asiatic.

Cartea mea despre perioada 1944 – 1947 a prins, mai ales la cititorii tineri, care nu tråiserå experienõele
comunismului. Ea a plecat tot de la munca în redacõiaMagazinului istoric, la rubrica În Bucureøti acum 50 de ani,
iniõiatå în 1981. Aceastå rubricå îøi propunea, pornind de la presa anilor respectivi, så redea viaõa bucureøtenilor øi,
implicit, a României din urmå cu 50 de ani. Noi ne-am câøtigat øi ne-am påstrat cititorii pentru cå, dincolo de ceea ce
promova propaganda oficialå, gåseam permanent metode de a spune ceea ce voiam. Aøa am reuøit så publicåm øi
multå istorie universalå.

R: Cine transmitea deciziile de publicare?
I.L.: Cenzura fiind desfiinõatå, formal, nu hotåra nimeni, dar aveam ”lectorii” noøtri de la Secõia de Preså a

Comitetului Central al PCR. Nu puteam så publicåm orice despre istoria õårilor occidentale, numai anumite aspecte,
fårå implicaõii contemporane.
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R: Cei de la C.C. cum au primit vestea înfiinõårii rubricii În Bucureøti acum 50 de ani?
I.L.: Nu aveau ce face, pentru cå nu era o rubricå subversivå… O supravegheau atât de bine, încât ajunseseråm

la un soi de târg: puteam publica ceea ce voiam noi, dacå apåreau øi unele texte comandate. Trebuia så scoõi, din
påmânt, din iarbå verde, semnalåri ale miøcårii, nu neapårat comuniste, dar muncitoreøti, democrate – øi aici trebuia
så fii precaut, pentru cå social-democraõia interbelicå fusese foarte împårõitå, øi puteai så riøti så iriõi pe careva.
Rubrica a mers foarte bine, am putut s-o menõinem, lunå de lunå, din 1981 øi pânå azi, sigur, cu multe dificultåõi, mai
ales cå unii dintre cei care ne citeau erau tentaõi så raporteze totul la contemporaneitate... Nu puteam så spunem cå în
perioada interbelicå muncitorii tråiserå bine – sigur cå fuseserå øi atunci inechitåõi, în orice societate existå aøa ceva,
dar nivelul mediu de trai fusese acceptabil, asemånåtor celui din Europa –, nu puteam så spunem cå existaserå o
viaõå aøezatå øi instituõii puternice, cå avuseseråm o øcoalå foarte bunå, cå schimburile cu õårile occidentale, nu
numai culturale, ci øi de persoane, funcõionaserå normal, dar, prin subterfugii gazetåreøti, le sugeram...

R: Asta însemna så prezinõi doar ”fapte”, fårå interpretare...
I.L.: Da, îi ofeream cititorului informaõia øi cei care doreau så înõeleagå, înõelegeau; unii erau refractari øi te

acuzau eventual de propagandå burghezå...
R: Aõi primit asemenea sesizåri?
I.L.: Nici nu mai øtiu de câte ori s-a pus problema så se desfiinõeze rubrica, chiar de la debut! O parte dintre

cititorii noøtri erau intelectuali ai vremii, care nu o vedeau cu ochi buni, aveau alte opinii, chiar dacå tråiserå
perioada respectivå. Nu puteam folosi presa de dreapta, nu neapårat cea legionarå, nu puteam så dåm citate din Buna
Vestire, nici måcar nu puteam så scriem cå existase Buna Vestire. Era riscant så iniõiezi cu adevårat o discuõie
despre Cioran, de exemplu (nu sunt câtuøi de puõin un ”fan” al lui, dimpotrivå), atâta timp cât i se aduceau multe
acuze øi n-aveai posibilitatea de a prezenta întreg contextul în care el a scris în acei ani. Se practica mult genul de
publicisticå pamfletarå – spuneai eventual cå Emil Cioran a fost un denigrator al României etc. Bunul simõ te
împiedica înså så faci asemenea afirmaõii. Nu puteai så scrii nici despre Mircea Eliade – avea eticheta de transfug, de
denigrator al României, de duøman al socialismului øi abia la urmå de legionar. Fusese condamnat prin 1946 – 1947
pentru un articol publicat în Viaõa româneascå în care vorbise de regimul opresiv instalat în õarå; acolo fåcuse
afirmaõia cå România începe dincolo de graniõa cu Ungaria. Între specialiøti, se øtiau toate aceste lucruri, dar tinerele
generaõii învåõaserå øi våzuserå altceva øi, atâta timp cât nu le puteai oferi toatå informaõia, nu aveau cum så creadå
ceea ce le spuneai, mai degrabå credeau orbeøte în toate aceste acuzaõii nefondate øi pårtinitoare.

Noi, cei din redacõie, ne-am ferit cât am putut så publicåm asemenea articole; dacå nu puteam spune adevårul, måcar
så nu minõim. Toõi eram tineri, am învåõat singuri ce înseamnå publicistica istoricå øi am tråit acel sentiment al
”complicitåõii” cu publicul.

(Interviu realizat de Letiõia Constantin, ianuarie 2005)

Un proiect cultural: Magazin istoric
paøoptism, materialism dialectic øi istoric,

libertate de expresie

Apariõia, în 1967, a unei noi publicaõii de popularizare a istoriei, sub
titulaturaMagazin istoric, însemna nu numai reluarea øi continuarea unui
program paøoptist de cultivare a conøtiinõei istorice, ci øi apelul la o
retoricå de legitimare. În 1845, ”subt redacõia lui August Treboniu
Laurian, profesor de filosofie în Colegiul Naõional øi Nicolae Bålcescu”,
apårea la Bucureøti, ”cu tiparu Colegiului Naõional”, Magazinul istoric
pentru Dacia, care îøi propunea, dupå cum aflåm din Cuvânt
preliminariu despre Isvoarele istoriei românilor semnat de Nicolae
Bålcescu, så ofere românilor o tribunå pentru ideile naõionale: ”Românii
au trebuinõå aståzi så se întemeieze în patriotism øi în curaju, øi så câøtige
statornicie în caracter […] Aceste resultate credem cå s-ar dobândi când
ei ar avea o bunå istorie naõionalå øi când aceasta ar fi îndestul
råspânditå” (p. 1). Speranõa redacõiei era cå, aflând mai multe despre
faptele înaintaøilor, cu bune, cu rele, cititorii ar putea påråsi ”acel duh de
partidå øi de ambiõie påtimaøå”.

Alegerea anului de debut (1967) alMagazinului istoric. Revistå de
culturå istoricå, editatå de Societatea de Øtiinõe Istorice øi Filologice din
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RSR, nu este deloc lipsitå de simbolism. Cel puõin 3 evenimente majore sunt marcate pe parcursul celor 9 numere
(aprilie – decembrie) apårute în anul 1967: 90 de ani de la Råzboiul de Independenõå din 1877, 50 de ani de la
Revoluõia boløevicå din 1917 øi 20 de ani de la proclamarea Republicii Populare Române (1947).

Primul numår din Magazin istoric (aprilie 1967) oferea un grupaj amplu – intitulat XC – dedicat Råzboiului de
Independenõå din 1877 – 1878 (pe copertå, era reproduså o cromolitografie reprezentând trecerea Dunårii de cåtre armata
românå). Din colegiul de redacõie fåceau parte: Dumitru Almaø (director); Constantin Antip (redactor-øef); Ion
Dragomirescu øi Al. G. Savu (redactori-øef adjuncõi);Virgil Cândea, Hadrian Daicoviciu; Titu Georgescu (secretar
general de redacõie); Dinu C. Giurescu, Nicolae Minei, Cristian Popiøteanu, Øtefan Øtefånescu. Iatå øi articolul-program:
”Cu acest numår, porneøte la drum revista Magazin istoric. Noua publicaõie îøi va întemeia activitatea pe concepõia
cålåuzitoare a istoriografiei româneøti contemporane –materialismul dialectic øi istoric –, potrivit cåreia valoarea unei
istorii øtiinõifice constå în înfåõiøarea obiectivå, conformå adevårului, a evenimentelor øi faptelor [...] Coloanele
Magazinului istoric vor fi deschise studiilor, articolelor øi documentarelor care oglindesc momente ale istoriei patriei,
din cele mai vechi timpuri øi pânå aståzi, ale îndelungatei lupte pentru eliberarea socialå øi naõionalå a poporului
nostru, ale miøcårii democratice øi revoluõionare, ale fåuririi victoriei socialismului pe påmântul României” (p. 1).

Ca øi Magazin istoric pentru Dacia, publicaõia vorbeøte despre ”exemplul înålõåtor al înaintaøilor”, dar øi despre
contemporanul ”sens optimist al prezentului”, ambele menite så ajute la ”dezvoltarea patriotismului”, øi îøi propune så
publice o serie de articole øi mårturii despre ”rolul øi locul poporului român în istoria universalå, aportul såu la tezaurul
culturii øi civilizaõiei omenirii”, manifestând, în acelaøi timp, ”preocuparea cuvenitå faõå de istoria celorlalte popoare, cu
conøtiinõa limpede a însemnåtåõii pe care o are øtiinõa istoriei în realizarea cunoaøterii reciproce, a apropierii øi
colaborårii între popoarele Europei, între toate popoarele lumii” (p. 1). Magazin istoric îøi declara interesul pentru
colaborarea istoricilor, scriitorilor, publiciøtilor, profesorilor, cercetåtorilor din institute, arhive, muzee etc., sperând så
råspundå astfel mult mai pertinent ”interesului crescând al opiniei publice pentru cultura istoricå” (p. 1).

Sprijinite pe soclurile unor sintagme øi cuvinte-cheie ale tradiõiei cultural-istorice ale secolului al XIX-lea –
exemplul înaintaøilor, faptele de glorie din istoria patriei, patriotismul, locul poporului român în istoria universalå etc.
–, noile cuvinte de ordine vorbesc despre ”aportul” ”materialismului dialectic øi istoric” în consolidarea ”concepõiei
istoriografiei româneøti contemporane”, construiesc mårturii ale unei pretinse bogate istorii a ”miøcårii democratice øi
revoluõionare øi a fåuririi victoriei socialismului pe påmântul României”. Revista va acorda spaõiu unor articole despre
istoria altor popoare øi despre aportul poporului român la istoria universalå, urmând nu ideea apartenenõei la familia
europeanå – atât de prezentå în discursul public de azi –, ci comandamentul momentului, care reclama ”cunoaøterea
reciprocå”, ”apropierea øi colaborarea între popoarele Europei, între toate popoarele lumii” (p. 1).

În ianuarie 1990,Magazin istoric apårea în Serie nouå –AnXXIV, nr. 1 (274) – cu un numår redus de pagini (64). Din
redacõie fåceau parte: Gh. David, Florentina Dolghin, Ioan Låcustå, Dorin Matei, Cristian Popiøteanu (redactor-øef),
Marian Øtefan, Ioana Ursu (secretar general de redacõie). Noul discurs redacõional, infuzat de discursul public
postdecembrist, poate fi reperat atât în noul articol-program, semnat de Cristian Popiøteanu, cât øi în titlurile articolelor din
sumar. Semnând un chapeau la ceea ce se va constitui într-un serial, desfåøurat pe mai multe numere, al evenimentelor
Revoluõiei din decembrie 1989, care are ca titluTinerii salveazå onoarea, tinerii salveazå istoria, tinerii sunt nemuritori!,
Zoe Dumitrescu-Buøulenga exclamå: Da, istoria o face poporul; generalul maior în rezervå C.Antip gåseøte similitudini
între momentele 1989, 1848, 1877 øi primul råzboi mondial (articolul Armata întotdeauna cu poporul), iar Dan Berindei
vorbeøte despre o ”erå nouå” care ”se deschide naõiunii” (articolul România – Europa – Lumea).

Într-o cronicå de întâmpinare despre cartea istoricului Dinu C. Giurescu, intitulatå The Razing of Romania’s
Past (1989), vocea redacõionalå då explicaõii despre motivele politice pentru care profesorul Dinu C. Giurescu, ”un
nume binecunoscut cititorilor noøtri,” nu a mai putut fi întâlnit în paginile revistei în ultimii ani, transmiõându-i
acestuia mesajul: ”Domnule profesor, în România întregul popor s-a ridicat acum în apårarea moøtenirii noastre
culturale!” (p. 22). Numårul mai conõine: Apelul celor øase împotriva dictaturii ceauøiste (Bârlådeanu, Månescu, C.
Pârvulescu, Grigore Råceanu, Silviu Brucan, Gh. Apostol); Comunicatul FSN privind executarea soõilor
Ceauøescu; Apelul FSN din 29 decembrie 1989; Gh. David. 24 ianuarie 1859 – 22 decembrie 1989.

Chiar øi unele articolele de istorie propriu-ziså au chapeau-uri sau titluri care conduc la evenimentele majore ale
timpului prezent – în chapeau-ul la articolul lui Ioan Barnea, intitulat Daco-romani øi români între vechea øi noua
Romå, ni se spune cå textul ar fi trebuit så apårå în 1980, dacå nu ar fi fost oprit de ”forurile de tristå amintire”.
Redacõia îøi dovedeøte acum buna credinõå øi curajul: ”menõinerea acestui articol în portofoliul nostru fiind o dovadå
elocventå a modului cum înõelegem så ne facem datoria cåtre cititori” (p. 33).

Primul numår al noii serii a Magazinului Istoric conõinea øi necesarele discursuri redacõionale oficiale, menite –
alåturi de mesajele din chapeauri – så defineascå noua staturå a revistei. Articolul de fond semnat de redactorul-øef
Cristian Popiøteanu, intitulat Ajunge!, conõine o sumå de termeni øi de sintagme ale retoricii revoluõionare: ”Ajunge cu
dictatura ceauøistå! Ajunge cu orice dictaturå! [...] Revista noastrå anunõå cei aproape un milion de cititori ai såi din
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õarå øi de peste hotare – datoritå fidelitåõii cårora ne-am menõinut existenõa în toõi aceøti ani – cå începând cu acest
numår din ianuarie 1990 apare seria nouå a Magazinului istoric. Datoritå jertfelor tinerei revoluõii române de la 1989,
vom putea så ne eliberåm de tot ceea ce în anii tiraniei de cea mai tristå amintire ne-a fost impus de însuøi uzurpatorul
istoriei naõionale” (p. 9). Autorul se adreseazå aproape exclusiv acelor colaboratori valoroøi ai Magazinului istoric, care
au avut de suferit din cauza cenzurii de dinainte de 1989, fiindu-le suspendate articolele. Aceøtia øtiu, desigur, cel mai
bine ”cât de chinuitoare a fost lunga noapte a scrisului lor la care uzurpatorii condamnaserå øtiinõele istorice” (p. 10).

Într-un mic articol, plasat la finele numårului 1/1990, Dorin Matei descrie problemele cu care se confrunta
înainte de 1989 Capul limpede în munca de redacõie de la Magazin istoric: ”O activitate normalå, fireascå,
profesional-gazetåreascå, transformatå, mai ales în ultima vreme, ca atâtea alte activitåõi, într-o teroare” (p. 48).
Autorul este avizat în aceastå chestiune, întrucât îndeplineøte încå din 1986 funcõia de cap limpede pentru toate
numerele din luna ianuarie, astfel încât conchide: ”Este primul numår care nu ne mai terorizeazå […] nu ne vom mai
feri de subiecte interzise, de acele pagini ocolite din istoria neamului românesc” (p. 48).

În numårul 2/1990, redacõia revine cu o nouå precizare (articolul Pe råspundere proprie), menitå så ajute la
fidelizarea sau re-fidelizarea cititorilor øi a colaboratorilor: ”Mai mult decât oricând, seria nouå a revistei Magazin
Istoric, independentå de orice partid øi de orice coloraturå ideologicå, îøi pune paginile la dispoziõia adevårului
istoric”; scopul såu – ”progresul cunoøtinõelor istorice în folosul sutelor de mii de cititori” (p. 43).

Structura sumarelor øi zonele de interes
În numårul 12/1990, publicaõia oferea un Sumarul al sumarelor – o analizå cantitativå privind structura revistei

în anul 1990. Conform rezultatelor analizei întreprinse de publicaõie, articolele øi informaõiile dedicate istoriei
României erau structurate astfel: istorie veche1 – 4%; istorie medie – 14%; istorie modernå – 14%; istorie
contemporanå – 68%. Lucrurile sunt similare, cu câteva excepõii, în ceea ce priveøte istoria universalå: istorie veche
– 5%; istorie medie – 7%; istorie modernå – 17%; istorie contemporanå – 71%. În nota de subsol redacõia preciza:
”Revenim la formula cronologicå – øi logicå – a prezentårii Sumarului sumarelor, la care am fost nevoiõi så
renunõåm din anul 1979, când ni s-a impus så începem cu Epoca contemporanå, mai exact cu articolele dedicate
familiei dictatoriale” (p. 92). Iatå øi datele oferite în numårul 12 din 1989: istoria României (veche – 5%, medie –
15%; moderå – 20%, contemporanå – 60%); istorie universalå (veche – 7%, medie – 30%, modernå – 30%,
contemporanå – 33%). O diferenõå semnificativå se înregistreazå, aøadar, doar în ceea ce priveøte istoria universalå
contemporanå (30%, faõå de 71% cât va avea în 1990).

Parcurgând cele 9 numere apårute pe parcursul anului 1967 (aprilie – decembrie), precum øi cele 12 numere
apårute în 1990 (ianuarie – decembrie), am stabilit un numår de 3 nuclee tematice majore: Eveniment; Apologetica
partidului comunist – în cåutarea unei ascendenõe; Anul 1990 øi dosarul comunismului.

Eveniment. Am inclus în aceastå secõiune grupajele de articole, documente øi imagini dedicate unor evenimentemajore,
”cu mizå” ale istoriei naõionale øi universale moderne øi contemporane, øtiri øi cronici privind agenda cultural-øtiinõificå.

Primul numår al revistei Magazin istoric (aprilie 1967) este dedicat Råzboiului de Independenõå din 1877, de la
care se împlineau 90 de ani. Grupajul intitulat XC include o evocare a lui Peneø Curcanul, eroul de la Griviõa, mårturii
øi documente ale participanõilor la front (maiorul Dimitrie Giurescu, soldatul Grigore Ion, locotenentul norvegian G.S.
Flood –martor ocular la capitularea Plevnei etc.). În casetå, este redat mesajul lui G. Garibaldi – preluat din Românul,
numårul din 13 octombrie 1877 – de îmbårbåtare a românilor, text care vorbeøte despre ”descendenõii vechilor noastre
legiuni” øi despre ”valoroasele noastre rude”. Prezenõi cu articole care trateazå subiectul 1877 sunt øi C. Giurescu
(1877 în documentele vremii), Constantin Velichi (Taina vasului Radetzki) øi Vasile Netea (Transilvania øi råzboiul
de independenõå). Tema Råzboiului de Independenõå revine øi în alte numere ale revistei din anul 1967: o cronicå a
Sesiunii de comunicåri a Societåõii de Øtiinõe Istorice øi Filologice privind Råzboiul de Independenõå (nr. 4, iulie);
mårturii despre momentul Plevna, semnate de colonelul Ion Cupøa; Ion Nivånescu – Mårturii finlandeze despre
participarea armatei române la råzboiul din 1877 – 1878 (nr. 9, decembrie).

Sumarul din iulie 1967 (nr. 4) conõine un grupaj intitulat Pagini de epopee: 1917 - 1967 dedicat unui alt subiect:
momentul Måråøeøti, 1917. În pagini de mårturii øi amintiri, cåpitanul în rezervå D. Giuculescu vorbeøte deMåråøeøti
acum 50 de ani, locotenentul colonel C. Ucrain øi locotenentul colonel Leonida Loghin – despre O companie de eroi,
generalul C. Vasiliu-Råøcanu – Doaga – Cinci zile, la sfârøit de iunie (1917). Grupajul este însoõit de un bogat aparat
documentar (fotografii, facsimile, telegrame, scrisori etc.). Pe coperta revistei – o imagine cu Mausoleul de la Måråøeøti.

Pe parcursul anului 1967, revista a lansat o serie de subiecte ”cu mizå”. Serialul Conferinõa de la Ialta
(desfåøurat pe parcursul numerelor 1 – 6) conõinea stenograma discuõiei purtate de I.V. Stalin, W. Churchill øi F.D.
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1. Procentele pentru anul 1989 øi 1990 au fost stablilite de noi, prin aproximare, pe baza numårului de titluri pentru fiecare
secõiune în parte, conform Sumarului sumarelor oferit de publicaõie la finele anului 1989, respectiv la finele anului 1990.



Roosevelt în februarie 1945; textul era reprodus din presa sovieticå (unde fusese publicat în perioada 6 – 9 mai
1965). Un document inedit, prezentat tot în serial (nr. 1 – 8), îl reprezintå øi Memoriile lui Constantin Argetoianu
(1925). În chapeaul semnat de M.C. Stånescu, Argetoianu este prezentat ca profascist, reacõionar øi reprezentant de
frunte al societåõii capitaliste, cu legåturi în monopolurile internaõionale. Lectura memoriilor intereseazå înså, spune
M.C. Stånescu, întrucât autorul lor a stat în preajma familiei regale øi a camarilei lui Carol al II-lea. În numårul 3
(iunie) este publicat un interviu pe care soõia lui I.G. Duca îl acordå lui Gh. Matei – Cum a fost asasinat I.G. Duca,
iar în numårul 4, Petre Ilie øi N. Aureliu scriu despre Culisele conflictului dintre H. Sima øi I. Antonescu. Începând
cu numårul 4, în paginile revistei apar fragmente din Memoriile de råzboi ale lui Charles de Gaulle (reproduse din
volumul editat de Flammarion în 1966). Numårul din octombrie (nr. 7) oferå un mic grupaj despre Armand
Cålinescu: Al. Gh. Savu – Armand Cålinescu contra Gårzii de Fier øi Petru Ignat – Asasinarea lui Armand
Cålinescu; dupå cum aflåm dintr-o notå de subsol, materialele foto au fost puse la dispoziõie de Adela Cålinescu.
Ultimul numår din 1967 (nr. 9) iniõiazå rubrica Microarhiva Magazin istoric, în care sunt prezentate Abuzurile
såvârøite de fostul Rege Carol al II-lea (fragmente din raportul Comisiei de anchetå).

*
La capitolul documentele secolului XX, în numårul 2/1990, Eugen Preda continuå un serial iniõiat în 1987 de Corneliu

Bogdan, dedicat Corespondenõei secrete casaAlbå –Downing Street 10 (1939 – 1945). În chapeau se precizeazå: ”Acest
serial a constituit motivul unor repetate presiuni asupra redacõiei, exercitate de fostul cabinet 2” (p. 44).

Cele mai multe dintre documentele øi articolele publicate în sumarele revistei Magazin istoric, pe parcursul anului
1990, se referå la evenimentele politice interne øi externe din perioada celui de la doilea råzboi mondial: René deWeck -
Iunie 1941 – august 1944.Ministrul Elveõiei la Bucureøti transmite...; Fr. Kersaudy –Norvegia, aprilie 1940: campania
ignoratå (nr. 4/1990). În numårul 5/1990, seria continuå cu: documentarul 23 august 1944 – 12 mai 1945. Din cronica
victoriei, care cuprinde mesajul lui Mihai I, stenogramele Consiliului de Miniøtri din 15-16 septembrie 1944 privind
clauzele Armistiõiului; fragmentul din cartea publicatå de colonelul Albert Seaton – Cåderea fortåreõei Europa: 1943 –
1945 (pråbuøirea celui de al treilea Reich reflectatå în documente britanice, franceze, italiene sovietice, americane);
articolul lui Maurice Vaïsse –Miercuri, 9 mai 1945. Pacea este redobânditå - preluat din prestigioasa revistå L’Histoire;
mårturiile Mareøalului Jukov – Aprilie 1945. Câteva ore la Comandamentul frontului (despre victoria sovieticilor).

Sumarul oferå øi un fragment din evocarea regelui Carol I pe frontispiciul edificiului independenõei României
– 1877 – 1878, document din Analele Academiei Române. În chapeau, Ioan Låcustå rememoreazå dificultåõile
întâmpinare de publicaõie, înainte de 1990, de câte ori îøi propunea så publice materiale care så reconstituie adevårul
istoric ”nu era deloc uøor så rosteøti adevårul [... ] În ultimii ani, fusese interziså chiar folosirea termenului de
neatârnare (intrat în uzul literaturii istorice)” (p. 13). Cu toate acestea, Magazin istoric a publicat despre
împrejurårile venirii Dinastiei Hohenzollern-Sigmaringen la tron (în numerele 9 – 12/1976) øi despre rolul lui I.C.
Bråtianu, fapt care ”a atras asupra revistei repetate admoneståri øi incriminåri publice” (p. 13); înfruntând barajul
interdicõiilor, revista a consacrat întregul numår 5 (mai)/1977 Råzboiului de Independenõå.

Numårul 6/1990 prezintå un grupaj de documente intitulat 26 – 28 iunie 1940 – o dramå istoricå: însemnårile
lui Carol al II-lea, nota ultimativå a guvernului sovietic, din 26 iulie 1940 etc. În numårul 7/1990 este publicat un
fragment din cartea Secrets Stories of the War semnatå de Bernt Balchen, fragment care trateazå subiectul Suedia,
1944: o ”filialå” a rezistenõei norvegiene?. Din aceeaøi tematicå a politicii expansioniste a puterii sovietice în anii
’20 – ’50, fac parte øi: 1920: în culisele afilierii la Comintern (fragmente din amintirile lui Ion Flueraø, lider
socialist în perioada 1887 – 1953, devenit indezirabil dupå 1944 øi arestat în 1948, mort în închisoare), precum øi
articolul lui A. Antonov despre sfârøitul criminalului Beria, øeful Comisariatului Poporului pentru afaceri interne din
URSS, executat în 1953, cel ale cårui acõiuni ”se împletesc în mod inseparabil cu cele ale crimelor lui Stalin”.

Documentele care så contribuie la întregirea unui portret al lui Carol al II-lea continuå så aparå øi în numårul 9
(septembrie). Sub titlul 6 septembrie 1940. Carol II: iatå-må din nou pus pe drumuri”, sunt prezentate pagini de însemnåri
ale lui Carol al II-lea (august - septembrie 1940), însemnåri de C.I.CBråtianu, IuliuManiu, scrisorile trimise deHitler în iunie
øi august 1940 etc. Rubrica Microarhiva Magazin istoric conõine o scrisoare påstratå în arhiva BCU-Iaøi a germanistului
antifascist Traian Bratu – victimå a unui atentat în 1937 – cåtre preøedintele consiliului deMiniøtri,Al. Vaida-Voievod.

Începând de la numårul din octombrie 1990, Magazin istoric recupereazå, într-un serial desfåøurat pe parcursul
mai multor numere, un preõios document semnat de G.T. Kirileanu – Din vremea când se pregåtea Marea Unire.
Materialul prezintå un fragment din jurnalul inedit al lui G.T. Kirileanu. Textul este însoõit de o notå asupra ediõiei
semnatå de Ioan Låcustå, care avertizeazå: ”Mare parte din jurnalul inedit al lui G.T. Kirileanu a fost påstrat la
cabinetul de manuscrise al Academiei Române. A fost påstrat øi la propriu øi la figurat, cåci a fost salvat de la
înstråinare în anii ’70, când multe preõioase documente au fost transferate abuziv din colecõiile Academiei la
Arhivele Statului sau la alte instituõii. Alåturi de multe alte valori, cercetåtorii Bibliotecii Academiei au påstrat øi
moøtenirea mårturiilor memorialistice låsate de G.T. Kirileanu, cu convingerea cå va veni, cândva, øi vremea
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integrårii lor în circuitul cultural al õårii” (p. 24). Pe coperta I, este redat Castelul Peleø, ”loc de desfåøurare a
multora dintre evenimentele øi întâmplårile consemnate de G.T. Kirileanu în însemnårile sale inedite” (p. 1).

Eugen Preda este prezent în sumarul numårului 10 cu Dosar diplomatic inedit. Repudierea unui ”act de violenõå
criminalå” (8 ianuarie 1945), privind anularea actului de laViena din 30 august 1940 care hotåra anexareaTransilvaniei deNord
la Ungaria. Sunt redate aici, pentru prima datå în limba românå, documentele italiene privind înfåptuirea raptului din vara 1940.
Titlul materialului reia declaraõia generalului Georges Catroux, delegat al Franõei la Conferinõa de Pace de la Paris, din 1946.

Numårul 10 mai cuprinde: François Bédarida – 1940. Anglia – singurå în faõa lui Hitler, articol preluat din
Histoire; Alain Decaux, membru al Academie Franceze – Praga, 27 mai 1942: omul de fier al lui Hitler este
lichidat (Reinhardt Heydrich, cel despre care istoricul german Joachim Fest spunea: ”În persona lui Reinhardt
Heydrich nazismul pare så se fi întâlnit cu sine însuøi”); Jean Mabire – Alpii – un teatru de luptå uitat al celui de al
doilea råzboi mondial (fragment din cartea La bataille des Alpes) etc.

În noiembrie 1990, o mare parte din spaõiul revistei este alocat evenimentelor din noiembrie 1918, de la Cernåuõi,
precum øi celor din noiembrie 1940 (asasinarea lui Iorga). Despre proclamarea Unirii cu õara, realizatå la Cernåuõi în
15/28 noiembrie 1918, vorbesc în mårturii: Ion I. Nistor, N. Tcaciuc-Albu, Dimitrie Marmeliuc. În chapeau, redacõia õine
så precizeze: acest eveniment reprezintå ”Un proces istoric pe care revista noastrå s-a stråduit så-l evidenõieze chiar în
perioada trecutului regim dictatorial comunist” (în numerele din 8/1967, 2/1968, 1/1969) (p. 13). Pe copertå, este redatå
o imagine a Palatului Mitropolitan din Cernåuõi, locul în care s-a semnat proclamaõia. Paginile dedicate împlinirii a 50 de
ani de la asasinarea marelui istoric øi om politic N. Iorga conõin: discursul lui Gh. I. Bråtianu intitulatMarele istoric al
românilor, õinut laAcademia Românå în 1943; intervenõiile din øedinõaAcademiei, din data de 29 noiembrie 1940, dupå
aflarea veøtii asasinårii lui Iorga; I. Bulei øi M. Øtefan – 1906: ”temeiul vieõii oricårui popor este limba lui” – un articol
despre implicarea lui Iorga în episodul protestelor studenõeøti din 13 martie 1906, de la Teatrul Naõional din Bucureøti.

Sumarul numårului mai include un material semnat de Cristian Popiøteanu – Centenar Charles de Gaulle –,
privind cronica raporturilor franco-americane în perioada 1940-1944 øi E. Preda – Conspecte la istoria lunii noiembrie
1940. În numårul din decembrie 1990, E. Preda continuå cu articolul România în capcana angrenajului spre råzboi –
1940, care conõine noi dezvåluiri despre militarii germani masaõi pe teritoriul românesc, despre rapoartele diplomaõilor
øi ataøaõilor germani etc., iar Mihail I. Semiriaga, politolog cu un discurs foarte critic la adresa URSS, este prezent cu
un fragment din articolul apårut în 1989 în revistaOgonoik, dedicat råzboiului de iarnå sovieto-finlandez din perioada
noiembrie 1939 – martie 1940. Din dosarul dedicat Marii Uniri din 1918, este reprodus un articol al lui Ioan Lupaø
despre Pårintele Vasile Lucaciu ”Leul din Siseøti”, figuråmarcantå a miøcårii naõionale a românilor din Transilvania.

Apologetica partidului comunist – în cåutarea unei ascendenõe. În 1967, Magazin istoric alocå spaõiu
aproape numår de numår articolelor dedicate istoriei comunismului øi a PCR. Iatå o sumarå bibliografie a acestei
teme, aøa cum reiese ea din parcurgerea numerelor: în Articole necunoscute ale lui Marx cu privire la unirea
Principatelor (nr. 1, aprilie), Miron Constantinescu discutå despre marele interes aråtat de Marx øi Engels faõå de
problemele Europei råsåritene øi ale Principatelor Române, lucru demonstrat de numeroasele articole publicate de
cei doi în presa englezå øi americanå, precum øi de interesanta lor corespondenõå (1856 - 1857); în acelaøi prim
numår al revistei, având ca supratitlu Un act istoric, este publicat un amplu material, realizat pe baza ”convorbirilor
cu tovaråøii Constantin Pîrvulescu øi Øtefan Voitec”, despre felul în care ”s-a înfåptuit Frontul Unic Muncitoresc”,
în urma tratativelor dintre Lucreõiu Påtråøcanu, din partea PCR, øi Øt. Voitec, din partea PSD, încheiate cu succes în
primåvara anului 1944. Sunt redate în fotografii casele conspirative ale ilegaliøtilor (cea de pe str. Viilor, nr. 79,
precum øi cea de pe str. Galaõi, nr. 203). În numårul 4 (iulie), N.G. Munteanu abordeazå o altå temå de fundamentare
a comunismului în România: Când au apårut sindicatele în România.

În vara anului 1967, la Muzeul de Istorie al PCR, era deschiså expoziõia Capitalul – 100 de la apariõie. Într-un articol
din numårul 5 (august),MarianØtefan prezintå câteva dintre exponate: Hotårârea de la Bruxelles (locul în care s-a desfåøurat
Congresul Internaõionalei I) din 1868, privind necesitatea ca muncitorii så studieze Capitalul; exemplare din ediõiile din
1885, 1893 øi 1894 ale Capitalului; materiale de popularizare a lui Marx în România (revista Familia – 1871;
Emaniciparea – 1883, unde øi apare prima traducere din Capital, fåcutå de Anton Bacalbaøa; grupaje cu facsimile ale
scrisorilor socialiøtilor români cåtre Engels; exemplare dinCapital studiate în închisoarea de laDoftana sau care au aparõinut
lui Dobrogeanu-Gherea, C. Stere, Virgil Madgearu sau unor intelectuali români burghezi care l-au studiat pe Marx).

Numårul din octombrie 1967 se ocupå aproape exclusiv de momentul Octombrie 1917 – Revoluõia boløevicå:
Petre I. Ionescu – 1917 din februarie pânå în octombrie; Gh. Unc – Românii în armata Roøie (articolul prezintå øi
câteva fotografii cu revoluõionari români participanõi la Revoluõia din Octombrie 1917). Tot din categoria ”mårturii”
ale participanõilor români la evenimentele din 1917 din Rusia, sunt redate o serie de evocåri, scrise øi orale, unele
inedite, din Arhiva Institutului de Studii Istorice øi Politice al CC al PCR: Ion Vestemeanu øi Mihai Simon – membri
ai Gårzii Roøii; Ignat Szeplaki – decorat cu ordinul sovietic ”Steagul roøu” etc. N. Copoiu se ocupå, în materialul
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Marea Revoluõie Socialistå din Octombrie våzutå de la tribuna Parlamentului României, de dezbaterile din Senat øi
Camera Deputaõilor din perioada 1919 – 1920 privind ”transformårile revoluõionare din Rusia”. În paginile 11 – 12,
sunt reproduse citate semnificative din scriitori progresiøti care vorbesc despre importanõa Revoluõiei Roøii: Henri
Barbusse – ”cel mai puternic efort fåcut de sclavii tuturor timpurilor pentru a ieøi din starea de servitute milenarå”;
LouisAragon – ”a început imensa aventurå a lumii øi a omului”; Thomas Mann – ”Cel mai mare eveniment social din
epoca noastrå”; Mihail Sadoveanu – ”a dåruit un om nou, un erou pe care veacurile trecute nu-l cunoscuserå”; H.G.
Wells – ”boløevicii stau, din punct de vedere moral, mai presus de tot ceea ce a luptat pânå acum împotriva lor” etc.

Tot înnumårul dinoctombrie, este redat protestul trimis deC.I. Parhon,Al.Rosetti,M.Ralea,EmilPetrovici, în lunaoctombrie
1943, mareøalului IonAntonescu (materialul intitulat Tåcerea noastrå ar însemna o crimå) øi momentul 5 – 8 septembrie 1945
(participarea Partidului SocialDemocrat dinRomânia laConferinõa Internaõionalå õinutå la Zimmerwald–Elveõia).

Noi documente din arhivele Institutului de Studii Istorice øi Sociale de pe lângåCC al PCR sunt publicate în numårul
din noiembrie 1967 – textul ultimei scrisori semnate de Petre Andrei, ministrul educaõiei în timpul lui Carol al II-lea,
cåtre copiii såi, prin care le explica motivele sinuciderii sale, petrecute în 1941 (Petre Andrei devenise inamic al
”protipendadei carliste”; în data de 4 octombrie 1940, ca profesor la Iaøi, îi vor fi confiscate operele lui Marx, scrierile
sociologice etc.), precum øi în numårul din decembrie: fragmente din însemnårile luiAlecu Constantinescu, reprezentant
al miøcårii socialiste de la finele secolului XIX øi începutul secolului XX, despre evadarea din închisoarea de la Jilava.

Ultimul numår din 1967 va celebra un alt mare reper al comunismului românesc – momentul 30 decembrie
1947. Pe coperta 1, este redatå o fotografie cu manifestarea de la Bucureøti, prin care poporul muncitor îøi exprima
bucuria faõå de proclamarea Republicii Populare Române. Grupajul intitulat Pentru republicå! cuprinde referinõe
privind adeziunea la ideea de republicå în România, începând din secolul al XIX-lea: B.P. Hasdeu, N.T. Oråøanu, C.
Mille, G. Cålinescu etc. În acelaøi sens, sumarul mai include: Dan Berindei – Ideea de republicå la români, Gh.
Tuõui – Abolirea monarhiei; tovaråøii Ion Niculi øi Gheorghe Stere – amintiri despre Primul prezidiu al Republicii.

Anul 1990 øi dosarul comunismului. Sumarele din 1990 ale Magazinului istoric înregistreazå o semnificativå
schimbare de paradigmå. Majoritatea articolelor, mai ales în primele numere, fac parte dintr-un demers de
reconstituire a unui dosar al comunismului øi al cauzelor pråbuøirii lui. Rubrica Ei, tinerii au fåcut Revoluõia. Ei,
tinerii, scriu istoria deschiså de la primul numår (ianuarie, 1990) redå, pe tot parcursul anului, mårturii ale
evenimentelor revoluõionare din decembrie 1989 (din Bucureøti, Timiøoara, Sibiu, Cluj, Bråila), culese de Ioana
Ursu, Florentina Dolghin, Ioan Låcustå, Dorin Matei, Marian Øtefan.

Începând de la numårul 2 (februarie), redacõia reia o serie de discursuri øi lecõii de deschidere ale unor mari
profesori de istorie naõionalå: N Iorga. Istoria – o necesitate (lecõie de deschidere la Academia de Comerõ, 1940);
Vasile Pârvan. Au cåzut pentru libertate – memorial în onoarea eroilor din 1918 (lecõie de deschidere a cursurilor
de istorie anticå – noiembrie, 1918); Constantin C. Giurescu. Patriotism øi istorie (curs õinut la Universitatea
Bucureøti, 1929 – 1930); Dimitrie Onciul. Istorie øi mit naõional (prelegere õinutå în 1899 – document din fondul
BAR), C.C. Giurescu. Dobrogea, vechi påmânt românesc (conferinõa radio, 24 noiembrie 1939); Gheorghe
Bråtianu. 390 de ani de la Unirea lui M. Viteazul (conferinõå radio, 12 noiembrie 1940). Toate aceste texte
reconstituie un glosar al conøtiinõei naõionale øi al libertåõii de expresie, cu menirea de a reînnoda firul exerciõiului
istoric rupt în 1945. Ca urmare a lecturii acestei conferinõe susõinute de Gheorghe Bråtianu în 1940 øi reluate de
Magazin istoric în numårul 6/1990, Mircea T. Georgescu, profesor emerit, va trimite redacõiei, pentru sumarul
numårului 8, amintirile sale legate de fostul såu profesor Gheorghe Bråtianu (articolul Era 23 aprilie 1953...).

La aceastå întreprindere teoreticå privind dosarul comunismului participå øi istorici øi oameni de culturå
contemporani: Alexandru Duõu scrie despre anul 1989 øi ”durata” în istorie (Revoluõia øi durata istoricå); Dumitru
Ståniloaie – Tinerii martiri ai neamului românesc; Zoe Petre începe, de la numårul 2 (februarie), un serial pe tema
tiranilor øi tiraniei, din antichitate øi pânå în timpurile moderne, cu reverberaõii în istoria recentå a României (Tiranii
antice øi tiranii moderne; Tirania anticå între real øi imaginar; Despre uzurparea tiranicå; Tiranul bâlbâit;
Moartea tiranului); iar Gh. Vald Nistor continuå tema cu: Manipulare în Grecia clasicå; Reapariõia tiraniei în
Grecia Anticå; Dionysos al Siracuzei øi Jason din Feres.

O serie de rubrici precum Mårturii contra dictaturi ceauøiste, Documente contra dictaturii ceauøiste etc.
cuprind protestele øi luårile de poziõie ale intelectualilor români faõå de regimul Ceauøescu. Mircea Dinescu este
prezent cu interviul acordat ziarului Libération (1989) øi cu celebrul pamflet Mamutul øi literatura (scris în 11
noiembrie 1989), preluat din revista Secolul XX. Într-o notå, redacõia revine la ideea necesitåõii cultivårii conøtiinõei
istorice a cititorilor såi: ”O facem (publicarea pamfletului Mamutul øi literatura) încredinõaõi de necesitatea ca
asemenea texte så se gåseascå în colecõiile cititorilor Magazin istoric pentru generaõiile actuale øi viitoare”. Cu
aceastå ocazie, redacõia salutå ”apariõia noilor numere ale revistei Secolul XX”, eliberatå azi de ”chinuitoarele øi
extenuantele presiuni” prin care a trecut (p. 14).
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Sunt redate øi protestele unor oameni de culturå faõå de decizia de demolare sau de mutare a unor monumentele
istorice øi de artå (Gh. Ionescu, Dinu C. Giurescu, Råzvan Theodorescu, V. Dråguõ, Virgil Cândea etc.), precum øi o
serie de articole, documente øi mårturii despre ”asasinarea” unor monumente øi locaøuri de cult: tentativele de
dårâmare a Bisericii Enei (1977); O bisericå ce nu mai este (biserica Sfânta Vineri); Biserica de la Niculiõel (1985)
– ”una dintre victimele revoluõiei culturale ale lui nicolae ceauøescu”; Din istoricul unui asasinat cultural
(distrugerea Månåstirii Våcåreøti); månåstirea Cotroceni; Sergiu Iosipescu – Cu buldozerul împotriva Månåstirii
Pantelimon (iunie 1985); distrugerea cimitirelor Crângaøi, Stroieøti, Sfânta Vineri etc.

Despre ”raptul cultural tiranic” petrecut în anii de dinainte de 1989, Råzvan Theodorescu aduce o Måruntå
mårturie: ”Nu am, fireøte, nici un merit cå m-am aflat la microfonul Televiziunii [...] lansând apelul întru apårarea
patrimoniului naõional [...] Nici cå m-am aflat apoi, timp de patru zile, între soldaõi, studenõi øi tineri muncitori,
acolo unde raptul tiranic våduvise averea õårii de atâtea piese de artå, adunate în haosul unui kitsch ce aøezase
Andreeøtii øi Grigoreøtii alåturi de girafe de pluø, naturi moarte øi tapiserii flamande lângå rame pirogravate” (nr.
3, p. 8); Al. Silvan-Ionescu descrie ”muzeul” ascuns în fostele Cabinete nr. 1 øi nr. 2, iar Theodor Enescu vorbeøte
despre Muzeul Naõional de Artå ca ”victimå a genocidului cultural” (pe coperta 3 a numårului 6, fotografii cu
tablourile din tezaurul Muzeului Naõional de Artå, distruse în decembrie 1989).

Pe parcursul mai multor numere din 1990, apar alte mårturii, într-un serial intitulat Teroare în Palatul Primåverii:
relatårile bucåtarului V.Adam, campaniile de vânåtoare ale familiei Ceauøescu, fotografii din Palatul Primåverii etc. În
numårul 10, N. Anderco publicå un articol despre Statuile dispårute ale Capitalei (fotografii din fototeca Muzeului de
Artå øi Istorie al oraøului Bucureøti, prezentate în cele 4 planøe color): Take Ionescu, Lascår Catargiu, Barbu Catargiu,
Pake Protopopescu, I.I.C. Bråtianu, Carol I, I.C. Bråtianu. Tot despre ”rapt cultural” vorbeøte øi B.T. Râpeanu, în
numårul din noiembrie: falsificarea unei fotografii de la demonstraõia muncitoreascå din 1 mai 1939, în care au fost
inserate figurile cuplului Ceauøescu, ”prin tehnici primitive de montaj (p. 25); deøi fotografia fusese publicatå în forma
nealteratå în Istoria ilustratå a românilor, volum apårut în 1981, ea va fi preluatå, în ”noua formulå”, de România
Literarå din 2 mai 1985, precum øi de manualele de istorie (nu înså øi de Magazin istoric!).

În numårul din martie, Ion Stoica, director al Bibliotecii Centrale din Bucureøti, face un portret ante øi
postdecembrist al acestei instituõii, în articolul BCU – Rediviva: ”Aceasta este instituõia al cårui nucleu a cåzut pradå
flåcårilor dezlånõuite de furia teroriøtilor regimului ceauøist [...] Dictatura a ieøit din scenå înfåptuind, prin
distrugerea BCU øi a altor valori culturale, unul dintre actele care îi definesc esenõa retrogradå øi inumanå” (p. 19),
iar în numårul din iulie (nr. 7), Ioan Låcustå realizeazå un interviu, intitulat Revoluõia din decembrie 1989 salveazå de
la dispariõie Biblioteca Academiei, cu academicianul Gabriel Øtrempel, director al Bibliotecii Academiei Române,
despre momentele dramatice în care s-a aflat BAR la sfârøitul anilor ’60, când a fost redus drastic personalul, iar
colecõiile de arhivå istoricå, numismaticå øi filatelicå au trecut la Arhivele Statului. La finele lui noiembrie 1989, s-a
vrut ”înglobarea noastrå în cadrul Bibliotecii Centrale de Stat” (p. 7); celebrul ”Fondul S” a fost creat în 1949 – 1950
ca o colecõie în care erau incluse toate cårõile øi periodicele apreciate ca având o orientare de dreapta sau împotriva
comunismului (dupå anul 1970, nici numerele de pânå în 1965 ale ziarului Scînteia nu mai puteau fi consultate decât
cu aprobare!); acest fond a fost desfiinõat de facto abia în primele zile ale Revoluõiei din 1989.

În numårul 2/1990, revista publicå un fragment din cartea Istoria secretå a crimelor lui Stalin scriså de Aleksandr
Orlov; într-o notå de subsol se precizeazå: ”revistei Magazin istoric, ca øi întregii prese din õara noastrå, i-a fost cu
desåvârøire interzis de cåtre cei doi dictatori så publice articole, studii sau evocåri traduse din presa sau lucrårile sovietice
de istorie, scrise în spiritul schimbårilor care au loc înURSS începând cu anul 1985. Scopul interdicõiei era de a nu denunõa
cultul lui Stalin øi crimele stalinismului, a cåror asemånare cu practicile ceauøiste fiind izbitoare...” (p. 49), totuøi, ”prin
numeroase mici strategii de inducere în eroare”, au putut fi publicaõi diplomaõi precumM.M. Litvinov øi A. Kollontai.

În numerele 3 øi 6, publicaõia acordå spaõiu analizei critice a unui subiect extrem de sensibil în anii dictaturii
comuniste: tracomania. Într-un interviu intitulat Arheologia sub lupa deformatoare a dictaturii, istoricul Al. Vulpe
denunõå råul fåcut istoriei naõionale de tracomanii cu foarte mare trecere, în epocå, la forurile superioare ale
partidului – ”A fost o ruøine pentru cercetåtorii serioøi care au fost obligaõi så-øi piardå multå vreme pentru a
demonstra absurditatea unei idei precum descifrarea unei scrieri preistorice, caracterul dacic al limbii latine øi
multe altele” (nr. 3, p. 13). În numårul 6, istoricii Dan Monah øi Vasile Chirica, de la Institutul deArheologie din Iaøi,
salutå iniõiativa Magazinului istoric de a deschide un ”dosar al arheologiei”, întrucât ea va stimula dezbaterea în
rândul specialiøtilor øi va comunicå publicului imaginea realå a condiõiilor precare în care s-a desfåøurat cercetarea
arheologicå în România în ultimele decenii (p. 8). Despre necesitatea unei analize critice a studiilor privind evul
mediu românesc apårute în perioada comunistå trateazå Constantin Rezachievici (nr. 4/1990) în articolul Avataruri
în medievalistica româneascå. În chapeau, autorul vorbeøte despre riscurile deturnårilor øi devierilor staliniste din
”obsedantul deceniu” øi nu numai, pentru cå în epoca de dupå 1953 nu s-a fåcut, de fapt, o realå destalinizare – deøi
numele lui N. Iorga, A.D. Xenopol sau Gh. Bråtianu erau pomenite uneori în facultate, abia prin 1964, când poziõia
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României faõå de URSS se modificå substanõial, studenõii de la istorie vor avea acces la ”fondurile S”. Subiectele-
vedetå în anii de dinainte de 1990 erau cele care vizau problematica economico-socialå, o temå care, de altfel, nu
este rea în sine – pentru cå face parte din istoria evenimenõialå –, dar care devine periculoaså dacå este aøezatå sub
spectrul dogmatismului sau, øi mai råu, al deformårii. Acest dogmatism a generat o paletå tematicå øi un jargon care
descriau o omniprezentå ”luptå de claså” ce se tot ”ascuõea”, un jug otoman ce se tot ”îngreuia”, un ev mediu jalonat
de tot felul de råscoalele sociale. Desfiinõarea cenzurii oficiale, în anii ’70, a însemnat înfiinõarea unei ”cenzuri
specializate mult mai riguroase”, astfel cå, în ultimii ani ai dictaturii, ”noõiunile impuse” au sporit, în fapt,
alimentate øi de teza ”minirevoluõiei culturale”, dupå model chinez, lansatå de Ceauøescu în 1971 (p. 21).

O victimå a acestui dogmatism este øi studiul lui Thomas Nägler – Råscoala plebei sibiene din anul 1556
(publicat în nr. 12/1990), care ar fi trebuit så aparå în Magazin istoric înainte de 1990. Un motiv al sistårii apariõiei
lui a fost cå, în epocå, articolele care aveau un conõinut social deveniserå deja ”flori rare” în publicistica istoricå,
pentru cå exista riscul ca ele ”så dea idei”. În plus, articolul lui Thomas Nägler analiza evenimentele petrecute, e
drept cå în secolul XVI, în Sibiu, judeõ în care postul de prim-secretar era deõinut de Nicuøor Ceauøescu (p. 39).

Iatå øi alte subiecte care meritå dezbatere øi redefinire: Mihai Pop, preøedinte al Asociaõiei Internaõionale de
Etnologie øi Folclor, se pronunõå pentru iniõierea unei arhive de ”istorie vie”, de istorie recentå (nr. 3/1990). Dacå în
cercetarea occidentalå domeniul istoriei mentalitåõii este foarte bine reprezentat, în România, studiile de acest fel
sunt încå foarte puõine; Radu Øtefan Ciobanu (nr. 3/1990) pune în discuõie manualul de istorie øi necesitatea de a
restabili adevårul istoric (articolul Manualul de istorie – încotro?); într-o notå, redacõia declarå: ”Revista Magazin
istoric a încercat, în urmå cu câõiva ani, så iniõieze o discuõie pe marginea manualelor de istorie, tentativå curmatå
în faøå” (p. 24). În numårul din februarie 1990, Magazin istoric publicå articolul lui Alexandru Duõu, intitulat
Mândria lor atunci când îøi spun români, articol despre care aflåm din chapeau cå fusese pregåtit så intre în
sumarului numårului din 1989 dedicat aniversårii a 200 de ani de la Revoluõia francezå din 1789. Din cauzå cå
insista asupra influenõei pe care Revoluõia francezå a avut-o asupra politicii øi culturii din Europa, inclusiv din
România, Cabinetul 2 a interzis apariõia acestui articol. Cu toate acestea, Magazin istoric a reuøit så publice 8
articole despre Revoluõia francezå în numerele 3, 4 ,6 øi 7 din 1989.

În luna august 1990, sumarul acordå spaõiu unui grupaj dedicat subiectului 23 august 1944. În chapeaul intitulat
Controverse în jurul unui act istoric, Cristian Popiøteanu anunõå o ”nouå percepõie” pe aceastå temå, absolut
binevenitå, întrucât ”istoria lui 23 august stå în faõa noastrå øi nu este nici încheiatå, nici eludatå” (p. 19); într-o
notå de subsol, se precizeazå cå, în ciuda cenzurii drastice, revista a publicat, de-a lungul anilor, un numår important
de documente, evocåri, mårturii din preså. Grupajul conõine: mårturiile inedite ale generalului Gh. Mihail øi ale
mareøalului Antonescu (scrisoarea cåtre Regele Mihai I din 23 august 1944); interviul acordat de regele Mihai I
pentru postul Antenne 2 în decembrie 1989; scrisoarea cåtre Stalin, din 31 august 1944, privind arestarea lui
Antonescu øi trecerea sa sub paza sovieticå. Iuliu Maniu, C.I.C. Bråtianu, Titel Petrescu øi Lucreõiu Påtråøcanu sunt
prezenõi cu mårturii consemnate în presa vremii; I. Låcustå publicå în aceeaøi rubricå un alt document inedit –
Registrul de audienõe al Palatului Regal din perioada 22 iulie 1944 – 14 octombrie 1946.

Din dosarul ”o altå faõå amiøcårii socialiste dinRomânia”, în numårul 8, redacõia publicå textul demisiei lui Gh. Cristescu,
membru al Partidului Socialist din România în anii ’20, din calitatea de reprezentant al României în Biroul Internaõionalei
Comuniste; Gh. Cristescu îi acuzå pe tovaråøii sovietici cå au determinat scindarea Partidului Socialist din România.

În ultimul numår din 1990, redactorul-øef, Cristian Popiøteanu, trece în revistå evenimentele din ”Anul Unu”
postdecembrist: ”De un an de zile, revoluõia este subiectul predilect al vieõii noastre”; ”despotica pereche” care õinea
õara ”de 25 de ani sub poruncå proprie” (p. 18) nu mai controleazå azi istoria øi cultura româneascå. În acest ”An
Unu” unele voci au ajuns înså øi la contestarea sau defåimarea Revoluõiei; totuøi, conchide autorul, nimeni nu poate
nega cå viaõa toatå s-a schimbat în România; revista Magazin istoric, prin Arhiva Revoluõiei, a contribuit la
completarea paginilor de cronicå a evenimentelor din decembrie 1989.

Cine este publicul?
La finele anilor ’60, în contextul unei retorici publice generale care fåcea apel la creøterea culturii istorice a

poporului, la dezvoltarea patriotismului øi la concepõia cålåuzitoare a materialismului dialectic øi istoric, publicul-
õintå al unei reviste precumMagazin istoric pårea så fie societatea româneascå întreagå – o societate eminamente ”de
cititori” de literaturå øtiinõificå. Funcõia de ”validare” a conõinutului øi tematicii publicaõiei era aøadar împlinitå
deopotrivå de ”cititorii interni” domeniului (istorici, profesori, oameni de culturå din domenii conexe etc.) øi de
publicul propriu-zis, ”inocent”, format din muncitori, elevi, studenõi, pensionari etc. (vizibil în rubricile Poøta
redacõiei, Dialog cu cititorii, Cititorii scriu istorie etc.).

”Cititorii interni” sunt chemaõi chiar de la primul numår så asigure validarea øtiinõificå a revistei: sunt redate
mesajele de salut primite de la profesori de la Universitatea din Tunis, de la Institutul Universitåõii de Înalte Studii
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Internaõionale din Geneva, de la Societatea Istoricilor Polonezi, de la Institutul de Istorie al Academiei de Øtiinõe al
URSS, de la Universitatea Sofia, Institutul de Istorie al Academiei de Øtiinõe din R.P. Bulgaria, Academia Francezå,
revista Studi storici, precum øi de la TudorArghezi (preøedinte de onoare al Uniunii Scriitorilor), Constantin Daicoviciu
(preøedintele secõiei de Istorie a Academiei), Andrei Oõetea (directorul Institutului ”N. Iorga”), Ion Popescu-Puõuri
(directorul Institutului de Studii Istorice CC al PCR), Emil Condurachi (directorul Institutului de Arheologie), P.
Constantinescu-Iaøi (preøedintele Societåõii de Øtiinõe Istorice øi Filologice), Mihai Berza (directorul Institutului de Studii
Sud-Est Europene), George Oprescu (directorul Institutului de Istorie aArtei) etc.

Tot în primul numår al Magazinului istoric, rubrica Poøta redacõiei dezvåluia, într-un mic chapeau, metodologia pe
care publicaõia a urmat-o în conceperea tematicii revistei, în stabilirea direcõiilor de interes. În preajma apariõiei primului
numår, s-au fåcut sondaje în rândul profesorilor, studenõilor, elevilor etc.; au fost primite, de asemenea, numeroase
scrisori din Bucureøti øi din õarå. ”Mulõumindu-le celor care øi-au spus pårerea, prin viu grai sau prin scris, redacõia îøi
exprimå speranõa cå aceste contacte nu sunt decât începutul unei colaboråri folositoare ambelor pårõi” (p. 90).

Ce mesaje transmiteau cititorii ”externi” prin intermediul Poøtei redacõiei? Maria Eftimescu, profesoarå în
Bucureøti, solicitå revistei så îøi extindå portofoliul de colaboratori øi dincolo de limitele academice. De exemplu,
lucrårile pentru examenele de gradul I øi II ale profesorilor pot fi foarte interesante; unele dintre acestea comunicå
documente care n-au ajuns încå în atenõia cercetåtorilor.Autoarea scrisorii are øi exigenõe stilistice: ”Cred cå abordarea
unui stil colorat, sugestiv, uzitând imagini vii, este cât se poate de adecvat unei reviste de culturå istoricå” (p. 90).

Profesorul Mihai Dragomirescu vrea ca revista så se adreseze unei categorii largi de cititori, pentru cå
problemele de istorie nu sunt doar øtiinõifice, ci ele õin øi de o ”datorie civicå”. Al. Petrescu, student din Bucureøti,
se aratå interesat de informaõiile privind cele mai noi cercetåri arheologice øi istorice, de recenziile unor lucråri de
istorie, stråine øi româneøti, de punctele de vedere ale unor specialiøti asupra unor probleme controversate, de
articolele de istorie localå, ”cele mai bune dintre lucrårile specialiøtilor sau amatorilor care se ocupå de istoria
localitåõii în care tråiesc øi muncesc” (p. 90). Lia Milencovici, studentå din Bucureøti, solicitå articole, grupaje
despre istoria oraøelor, întreprinderilor, instituõiilor social-culturale, monumentelor istorice, despre activitatea unor
românce care au fåcut ca ”õara noastrå så fie bine apreciatå pe plan internaõional” (o citeazå în aceastå familie
culturalå pe Elena Våcårescu), iar Veronica Rizea considerå cå ”revista trebuie så acorde un spaõiu însemnat istoriei
contemporane universale, mult mai puõin cunoscutå decât ne închipuim” (p. 92). Elevul Constantin Zaharia din
Bucureøti se plânge cå manualele de istorie conõin prea multe lecõii de economie øi cere redacõiei så acorde spaõii
unor articole privind probleme mai puõin limpezi din istoria naõionalå: formarea statelor feudale, adevår øi legendå în
teoria descålecatului, importanõa drumurilor comerciale de tranzit, figuri ale istoriei naõionale mai puõin cunoscute
(Radu de la Afumaõi, Petru Cercel, Despot-Vodå, Ion Caragea etc.) (p. 90). Graõian C. Mårcuø din Zalåu sperå cå
revista va fi ”într-adevår militantå”,” aøa cum o doriõi dumneavoastrå”.

Majoritatea cititorilor cer ilustraõii bogate øi material documentar abundent, popularizarea cercetårilor din alte õåri –
mai ales cele dedicate unor ”probleme atingåtoare istoriei noastre naõionale”, informaõii despre campanii arheologice de
ultimå orå iniõiate ”pe diferite meridiane”, rubrici permanente de curiozitåõi øi anecdote, ”diferite aspecte ale acõiunilor
diplomatice øi militare asupra cårora persistå vålul unor incertitudini, din timpul celor douå råzboaie mondiale” (p. 92).

În numårul 8 (noiembrie) din 1967, redacõia face unele precizåri legate de modalitåõile de procurare a
exemplarelor: ”Subliniem cå numårul abonamentelor nu este limitat. De aceea, vå rugåm så sesizaõi Direcõiei
difuzårii presei orice cazuri când se refuzå abonarea dumneavoastrå, indiferent din ce motive” øi anunõå øi o
îmbogåõire tematicå a numerelor viitoare: rubricile Cititorii scriu istorie (dintre cele mai valoroase articole primite
de la cititori) øiMari procese (Dreyfus, procesul Gårzii
de Fier etc.), precum øi un concurs pe teme istorice. În
numårul din decembrie 1967, apar deja primele articole
din Cititorii scriu istorie; pe coperta a 4-a, redacõia
ureazå la mulõi ani tuturor celor care au sprijinit øi care
au înconjurat cu cåldurå apariõia Magazinului istoric.

*
În primul numår din 1990, rubrica Dialog cu

cititorii are sarcina de a re-defini publicul revistei – o
reconfirmare a acestui public-õintå, pentru re-
confirmarea publicaõiei: ”Vouå ne adresåm. Vouå care
ne cunoaøteõi de aproape 23 de ani”. Redactorii îøi pun
problema unei ”autoanalize severe øi îndelungate” a
acestor 23 de ani de apariõie neîntreruptå, a scrutårii
tuturor acelor situaõii în care multe dintre paginile
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publicate ”erau desfigurate” (p. 62). Într-un mesaj inserat în aceastå rubricå, o elevå din Topliõa opineazå cå redacõia
însåøi a avut de suferit din cauza ”umilinõei publicårii pe primele pagini” ale fiecårui numår a unor articole
encomiastice la adresa ”conducåtorului iubit” (p. 63).

Autori, redactori øi cititori se aflå de aceeaøi parte a baricadei. Dacå publicaõia începe o muncå de asanare a
sumarelor sale, publicul cititor porneøte la o asanare a colecõiei personale din Magazin istoric, la asanarea bibliotecii
personale. În numårul 3 (martie) 1990, Ilie Ioniõå, pensionar, mårturiseøte: ”Am început o muncå titanicå, prin a lua
colecõia numår de numår, pentru a înlåtura tot ceea ce se referea la clanul ceauøist, spre a nu mai aminti de ei”
(p. 62). Redacõia însåøi constatå øi recomandå metodologia acestui demers de extirpare a paginilor compromise: ”În
ceea ce priveøte unele pagini din unele numere ale revistei, maculate cu articole închinate regimului de dictaturå
ceuaøistå, cititorii noøtri [...] au gåsit øi recurs la modalitåõi felurite pentru a le elimina, fårå a renunõa, totodatå, la
colecõia Magazin istoric” (p. 62). Libertatea de expresie pe care o aduce anul 1989 va însemna øi ”liberalizarea”
temelor considerate prohibite de vechiul regim: ”Primim noi øi noi scrisori prin care cititorii noøtri îøi exprimå setea
lor de istorie adevåratå”. Dacå publicul cititor este cel care cere eliberarea disciplinei istoriei, tot el este acela de la
care Magazin istoric aøteaptå semnale de fidelitate, ”statornicele sentimente de preõuire faõå de revista noastrå” (nr.
6/1990). În numårul 7/1990, un tractorist mårturiseøte cå este un vechi øi constant cititor al revistei; a reuøit så adune
în timp, cu pasiune de colecõionar, trei colecõii complete din Magazin istoric, pe care intenõioneazå så le dea copiilor
såi când se vor cåsåtori. În noiembrie 1990, rubrica Dialog cu cititorii redå scrisoarea lui Ioan Paraschiv din
Bucureøti, veteran de råzboi, care vorbeøte de acelaøi comportament bibliofilic: ”Posed toatå colecõia revistei
Magazin istoric, de la apariõie øi pânå în prezent, pe care o consider o adevåratå comoarå. O voi låsa moøtenire
urmaøilor, spre a-øi forma øi ei o bunå educaõie istoricå” (p. 94).

În numårul 12/1990, tot la rubrica Dialog cu cititorii, Cristian Popiøteanu trece în revistå parcursul primului an
postrevoluõionar. Dacå numerele din ianuarie – noiembrie 1990 înregistraserå doar semnale pozitive, de susõinere øi de
absolvire a publicaõiei de eventualele acuzaõii de colaborare øi de compromis, acum, fårå a da nume, redactorul-øef
pomeneøte de o serie de ”atacuri personale sau împotriva renumelui revistei”. Începând prin a-øi exprima bucuria de
a încheia primul an al seriei noi din Magazin istoric (12 numere, plus ediõia specialå, apårutå øi difuzatå în perioada 22
– 29 decembrie 1989) fårå ca nimeni så fi intervenit ”în deciziile acestei publicaõii”, autorul vorbeøte cititorilor despre
presiunile ”de felurite ordine” øi despre controversele iscate pe parcursul zbuciumatului an 1990. Dar atacurile la care
au fost supuøi publicaõia øi redactorii såi s-au dovedit dezonorante nu pentru aceøtia, ci pentru cei care le-au iniõiat.
Pânå nu demult colaboratori ai Magazinului istoric, aceøti autori se manifestå azi ca detractori: ”În acest sens, un
tânår istoric, actualmente corespondent la postul de radio Europa Liberå, care, solicitând debutul såu în Magazin
Istoric (nr. 10/1981), ne asigura de soliditatea convingerilor sale militante de membru al Asociaõiei Studenõilor
Comuniøti de la Facultatea de istorie din Bucureøti, ne-a atras atenõia prin metafora sa cum cåMagazin istoric ar fi
«o revistå aflatå pânå în decembrie la întretåierea dintre istorie øi securitate». Nici nu øtie câtå dreptate are.... Doar
dosarele øi fiøele vechii securitåõi, de vor fi mai existând, sau oamenii ei de vor mai fi tråind, ori chiar noi cei ce-am
supravieõuit la aceastå «întretåiere» vor putea spune la ce am fost supuøi”. Articolul semnat de Cristian Popiøteanu se
încheie cu acelaøi apel la fidelitatea cititorilor: ”În primul rând, dumneavoastrå, dragii noøtri cititori, putem så v-o
mårturisim direct: de la dumneavoastrå, care ne-aõi dat tåria øi curajul, am primit întâiul øi cel mai mare ajutor. De
la dumneavoastrå care, departe de a dezerta, ne cumpåraõi, ne citiõi, ne iubiõi”. Revista Magazin istoric, continuå
autorul, n-a dezertat în urma acestor presiuni, ”dimpotrivå”, dupå cum ”n-au dezertat nici colaboratorii noøtri de
peste hotare”, dovadå sumarele revistei, de-a lungul anului1990. Mai mult decât atât, punctele de vedere ale revistei
au fost preluate de publicaõii prestigioase, precum: New York Times, Pravda, El-Pais - Madrid etc. (p. 90).

Chiar dacå au øi unele accente critice, apariõiile în paginile reviste ale unor nume de marcå ale istoriei
româneøti contemporane îndeplinesc, în final, rolul de re-validare a Magazinului istoric: în numårul 5/1990,
Dinu C. Giurescu, profesor la Texas A.M. University, îndeamnå revista, într-un interviu acordat lui Cristian
Popiøteanu, så nu mai accepte ”imixtiunea politicå, chiar cu riscul de a nu mai apårea”, øi ”så se õinå cât mai
departe de retoricå – nu numai a epocii recente – dar øi de retorica istoricå în general” (p. 17); într-un alt
interviu, acordat Ioanei Ursu, Stephen Fischer-Galaõi se declarå ”sincer optimist” în ceea ce priveøte evoluõia
postdecembristå a României, chiar dacå, cel puõin deocamdatå, interesul presei, dar øi al cititorilor pare captat de
”un limbaj primitiv”, ”eminamente polemic” øi ”cu puõin respect pentru alte opinii”. În numårul 12/1990, Radu
R. Florescu, profesor la Boston College, considerå cå Revoluõia din decembrie 1989 din România a fost diferitå
de cea din Ungaria sau din Cehoslovacia, pentru cå a fost, în primul rând, sângeroaså. Autorul vorbeøte printre
primii despre rolul jucat în timpul revoluõiei de televiziune, gåsind în acesta o caracteristicå a vârstei electronice
a mass-media, precum øi despre necesitatea ca România så fie conectatå la comunitatea europeanå cåreia îi
aparõine prin tradiõie.

(Pagini realizate de Letiõia Constantin)
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• numårul 7 (octombrie) 1967: un interviu cu academicianul
Emil Condurachi, realizat de Elisabeta Petreanu, despre
Colocviul Adunårii Generale a Consiliului Internaõional
de Filozofie øi Øtiinõe Umaniste – Bucureøti, 1967; România
era prima õarå socialistå în care se desfåøura acest colocviu;
tema sesiunii din 1967, propuså de acad. Emil Condurachi:
Tradiõie øi inovaõie în cultura din sud-estul Europei;
• numårul 7 (octombrie) 1967: o notå informativå despre
Centenarul Bibliotecii Academiei, desfåøurat în toamna
anului 1967;
• numårul 4 (aprilie) 1990: Cristian Popiøteanu – articolul
Adio, domnule profesor Rosetti! (la moartea acestuia);
• numårul 6 (iunie) 1990: Atanasie Popescu – renaøterea Casei
Române N. Iorga de la Veneõia, inauguratå în 1930;
• numårul 6 (iunie) 1990: Colocviul Asociaõiei
Internaõionale de Studii Sud-Est Europene, 2 – 6 mai,
Bucureøti; tema colocviului: Texte øi imagini oculare din sud-
estul european în evul mediu øi la începutul epocii moderne:
politicå øi modernitate;
• numårul 8 (august) 1990: Dan Berindei – agenda Forumului

Mondial al Istoricilor– Congresul XVII, Madrid, 26 august
– 2 septembrie 1990;
• numårul 8 (august) 1990: Colocviul Asociaõiei de Drept
Internaõional øi Relaõii Internaõionale (ADIRI), 14 – 17
iunie 1990; D. Låzårescu øi A. Nåstase – vice-preøedinõi ai
ADIRI;
• numårul 8 (august) 1990: Dimitri Obolensky (bizantinist,
profesor la Trinity College – Oxford) – Istoria medievalå ne
ajutå så înõelegem unitatea Europei (interviu de Dorin
Matei);
• numårul 8 (august) 1990: Cristian Popiøteanu – Comitetul
Internaõional al Istoricilor, Madrid, 1990;
• numårul 10 (octombrie) 1990: Ioana Ursu – redeschiderea
Universitåõii de Varå ”N. Iorga” (19 – 16 august 1990);
• numårul 10 (octombrie) 1990: articol despre Mihai
Eminescu, semnat de Angelo Cillo, în revista Calendario del
popolo, februarie 1990;
• numårul 10 (octombrie) 1990: reuniunea Secõiei de Istorie a
Academiei Române – 19 septembrie 1990.

Magazinul istoric øi agenda culturalå (1967, 1990)

1967
• Ion Ionaøcu. Un prinõ valah pe drumurile europene – Petru
Cercel. An 1, nr. 1, p. 14 – 16
• Corina Nicolescu. May II argintarul lui Brâncoveanu. An
1, nr. 1, p. 21 – 23
• C.W. Ceram (vest-german). Schliemann în cetatea lui
Priam. An 1, nr. 1, p. 42 – 48 (fragment din cartea Zei,
morminte, cårturari, în curs de apariõie)
• Øtefan Pascu. Horea. Schiõå a portretului intelectual. An 1,
nr. 1, p. 57- 58
• Ion Vlåduõiu. Paleolitic în zilele noastre!An 1, nr. 1, p. 59 –
61
• Cristian Popiøteanu. Umanistul Rabindramath Tabore
printre bucureøteni. An 1, nr. 1, p. 80 – 81
• Eugen Preda. De la Lincoln... la Kennedy. An 1, nr. 1, p. 82
– 84 (”exerciõiile oratorice” dintr-un an preelectoral din SUA)
• Øt. Bârsånescu. Flavio Biondo. 1453. Acei daci care vorbesc
o limbå latinå...An 1, nr. 2, p. 19 – 21
• Henri H. Stahl. Din istoricul øcolii româneøti de sociologie.
An 1, nr. 2, p. 44 – 46
• ing. Gebhard Blücher. Arta albå øi izotopii radioactivi. An 1,
nr. 2, p. 59 – 60 (despre filigranul primei mori de hårtie de la
Braøov – 1546)
• Corina Nicolescu. Øtefan cel Mare våzut de artiøtii vremii.
An 1, nr. 3, p. 19 – 21
• L.B. Cultura Mari. An 1, nr. 3, p. 32 – 33
•Manole Neagoe. Valea Regilor. Note de drum din Egipt. An
1, nr. 3, p. 78 – 82
• N. Matei. Victoria ”Taurului care øade”. An 1, nr. 3, p. 87 –
88 (conchistadorii øi exterminarea pieilor roøii)
• Horia Nestorescu. Bålceøtii, destinul unei familii. An 1,
nr.3, p. 53 – 58 (genealogie)
• Al. Alexianu. Necunoscuta de la curtea împåråteascå din
Praga. An 1, nr. 3, p. 83 – 86 (despre Mihai Viteazul øi ducesa
Maria Cristina, soõia lui Sigismund Bathory)
• Øt. Bârsånescu. Primele øcoli în Õårile Române. An 1, nr. 4,
p. 15 – 16

• Basil Davidson.Mali un stråvechi imperiu african. An 1, nr.
4, p. 35 – 40 (articol special pentruMagazin istoric)
• Cristian Popiøteanu. Un aventurier la curtea õarului.
Rasputin. An 1, nr. 4, p. 67 – 73
• Milicå Moldoveanu. Wawel (rubrica Prin marile muzee ale
lumii). An 1, nr. 4, p. 63 – 66
• Aurelian Sacerdoõeanu. Figuri de seamå ale istoriografiei
româneøti. Dimitrie Onciul. An 1, nr. 4, p. 85 – 86
• D. Berciu. O problemå în discuõie: Originalitatea artei
traco-getice. An 1, nr. 5, p. 23 – 25
•V. Maciu. Bålcescu øi Italia. An 1, nr. 5, p. 30 – 33 (articolul-
program alMagazinului istoric pentru Dacia – facsimil)
• C. Chiriõescu. Prin Bucureøtiul veacului trecut. An 1, nr. 6,
p. 15 – 22 (memorii – inedit)
• Al. Piru. Magazin istoric pentru Dacia. Un precursor –
Kogålniceanu. An 1, nr. 6, p. 26 – 27
• Gh. Cantacuzino. Cernica. Unul dintre cele mai vechi
cimitire preistorice din Europa. An 1, nr. 6, p. 28 – 32
• Al. Alexianu. Turnul Colõei (rubrica Monumente care au
fost). An 1, nr. 6, p. 79 – 81
• N.A. Nicolescu. Hans Christian Andersen în România. An
1, nr. 6, p. 87 – 89 (cålåtoria lui Andersen pe Dunåre spre
Turcia; primele traduceri în românå)
•Maurice Baumont. Chantilly (rubrica Prin marile muzee ale
lumii). An 1, nr 7, p. 23 – 28 (articol scris special pentru
revistaMagazin Istoric)
• Carol Göllner. Procesele ”vråjitoarelor” An 1, nr. 7, p.
39 – 42
• Peter Buck. Vikingii de la soare råsare. An 1, nr. 7, p. 53 –
58 (fragment din cartea cu acelaøi titlu, în curs de apariõie)
• Øt. Bârsånescu. Filosofii de la Suceviõa (Platon, Aristotel,
Pitagora, Socrate, Eschil pe pereõii exteriori ai månåstirilor
Voroneõ, Humor, Moldoviõa, Suceviõa). An 1, nr. 8, p. 9 – 13
• Teofil Bålaj.Muzeul Omului din Paris (rubrica Prin marile
muzee ale lumii). An 1, nr. 8, p. 14 – 19
• C. Cåzåniøteanu. Trei culori cunosc pe lume...An 1, nr. 8, p.
35 – 36 (istoria tricolorului românesc – 1834)

Magazin istoric: pentru o istorie a culturii øi a cårõii (bibliografie selectivå)
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• C.W. Ceram. O civilizaõie ”decapitatå”. An 1, nr. 8, p. 42 – 47
(fragment din carteaZei, morminte, cårturari, în curs de apariõie)
•Al. Alexandru. Legenda øi temeiul ei. O iubire romanticå øi
un duel din 1827. An 1, nr. 8, p. 85 – 88 (povestea de iubire
dintre Elenchi Caragea øi Scarlat Bårcånescu)
• L. Demény. Prima tipåriturå în limba românå. An 1, nr. 9,
p. 63- 68 (cårõile lui Coresi de la Sibiu)
• I.I. Russu.Ce øtim despre limba traco-dacå.An 1, nr. 9, p. 75 – 77

1990
• Ioan Låcustå, Ioana Ursu. În Bucureøti acum 50 de ani.
XXIV (numerele 2– 12)
• Ion Hurdubeõiu. Cei trei Johannes Bekner. XXIV, nr. 2, p. 37
• Alain Ruzé. Ces latins des Carpathes. Berne, 1989 (recenzie
de Øt. Øtefånescu). XXIV, nr. 4, p. 50
• Armand Roøu. Journal de Constantinopole. Cel dintâi ecou
internaõional al Revoluõiei de la 1848. XXIV, nr. 6, p. 20-22, 51
• J.D. Reed. Cine era sau cine nu era Shakespeare. XXIV,
(numerele6 – 9 articol preluat din revista Smithsonian, 1987)
• Raymond T. McNally; Radu Florescu. Dracula, Prince of
many Faces. His life and his Time. XXIV, nr. 7, p. 13-16, 18
(fragment)
• Jean Delumeau. Familia Medici. XXIV, nr. 7, p. 52-55
(fragment)
• Valeriu Anania. Biblia la români. XXIV, nr. 9, p. 8-9
• Øtefan S. Gorovei. ”Un dar românesc” culturii europene:
Petru Movilå. XXIV, nr. 9, p. 11-14, 42

• Armand Cålinescu. Însemnåri politice 1916 – 1936.
Humanitas, 1990. XXIV, nr. 9, p. 61 (O carte mult aøteptatå –
recenzie de Marian Øtefan)
• Antonie Plåmådealå: Un învåõat stråromân neøtiut: Sf.
Gherman din Dacia Ponticå. XXIV, nr. 10, p. 9 – 11
• G. Øtrempel. Cronica paralelå moldo-munteanå. XXIV, nr.
10, p. 12-14
• Claude Mossé. Tucidide – între Atena øi Sparta. XXIV, nr.
10, p. 81-86 (articol preluat din revista L’Histoire)
• Z. Ornea. Constantin Stere: în pragul unui deceniu
infernal. XXIV, nr. 10, p. 67 – 70 (fragment)
• C.I. C. Bråtianu. Amintiri. XXIV, nr. 11, p. 69-76 (fondul de
mss. al BAR)
• Corneliu Bodea; Hugh Seton-Watson. R.W. Seton-Watson:
1916 – 1920 – pentru cauza dreaptå a românilor. XXIV, nr.
12, p. 4-9, 31 (fragment)
• Gh. David. O emblemå a Bucureøtilor de altådatå.
Månåstirea Mihai Vodå. XXIV, nr. 12, p. 26-28 (ridicatå în
perioada 1598-1591)
• G.D. Precizare. XXIV, nr. 12, p. 28 (erori în textul
propunerea adoptate în Senat privind sårbåtorirea a 525 de ani
de la înfiinõarea Bucureøtilor)
• Mitropolit Nicolae Corneanu. Biblia lui Wulfila.
XXIV, nr. 12, p. 29-31 (prima traducere în gotå a Bibliei
– 310 d. Hr.)
• Dumitru Hîncu. 1936. Un bal la Mogoøoaia. XXIV, nr. 12,
p. 41-44 (despre Martha Bibescu)
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