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Anca Andreescu. A few Landmarks regarding the
Romanian printing Craftsmanship in the XVI-th and
XVII-th Centuries
Although many names were mentioned (Laurens J. Coster,
Brito from Bruges, Prokop Waldvogel, etc.) most historians
agreed that Johann Gensfleisch known as Gutenberg from
Mainz is the real inventor of the European printing. The first
East European printing centres emerged in Buda (1473) and
Cracow (1474). 
In Romania the printing activity began in 1508 when the
Serbian monk Macarie printed a Liturgical Book at the
Dealu Monastery. While in Walachia the printing activity is
related to people like Dimitrie Liubavici, Coresi, Meletie
the Macedonian, Timotei (Alexandrovici) Verbiţki,
Mitrofan, Antim Ivireanul and brothers Şerban and Radu
Greceanu and in Transylvania, to Popa Dobre, Coresi and
his apprentices Şerban and Marian, in Moldavia the printing
activity started as a result of bishops Varlaam’s and
Dosoftei’s endeavours.

The Days of the National Library of Romania.. The 10-th
edition. December 13th-14th 2007
The 10-th edition of the Days of the National Library of
Romania took place under the sign of the centenary of
Mircea Eliade’s birth (1907-2007) and marked 40 years
since the establishment of the National Centre for the
Pathology and the Restoration of the Documents (1967-
2007) and 50 years of the National Shared Catalogues.
As part of the symposium Mircea Eliade and his
generation,  Mihail Şora and Ioan Jata conjured up Eliade
as a young academician, professor and school founder.
Mircea Handoca spoke about the Romanian editions of
Mircea Eliade’s works, and Ioan Bogdan Lefter – about the
associations and the dissociations between the members of
so called Generation ‘27.
The exposition inaugurated with this occasion hosted
documents from the Special Collections of BNR: books with
dedications, manuscripts, letters, cards, and the most precious
item – the manuscript of the novel The light that dies out.
This edition also included: a presentation of the history of
the Chamber of Commerce building, which currently hosts
the National Library of Romania, presentation made by
Nicolae Noica, books launchings and the signing of the
collaboration protocol between the National Library of
Romania and the National Library of the Republic of
Moldova.

Roxana Şorop. The Typology and the Evolution of the
Book in the Middle Age
The writing, displayed under different forms: synthetic,
analytical, ideographs, cuneiforms, hieroglyphic or phonetic,
must be comprehended as a historical phenomenon and must
be construed in a direct connection with the progress of the
human civilization, which mirrors it. After its invention in
the 2nd century China and its dissemination in Japan, Korea
and Arab countries, between 6th and 7th centuries, the paper
started to be used in Europe between 11th and 12th centuries. 

Anca Andreescu. Quelques références sur l’art de
l’imprimerie roumaine aux XVIème et XVIIème siècles
Bien que, au cours du temps on ait mentionné plusieurs noms
(Laurens J. Coster, Brito de Bruges, Prokop Waldvogel, etc.), la
plus part des historiens ont conclu que Johann Gensfleisch de
Mainz, dit Gutenberg est le vrai inventeur de l’imprimerie
européenne. Les premiers centres typographiques du sud-est de
l’Europe sont Buda (1473) et Cracovie (1474). Depuis 1508,
l’année où le moine serbe Macarie imprime un Liturghier
(missel) au monastère Dealu, on peut parler du commencement
de l’activité typographique en Roumanie aussi. Si, dans la
Valachie l’art de l’imprimerie est liée aux noms de Dimitrie
Liubavici, Coresi, Meletie Macédonien, Timotei (Alexandrovici)
Verbiţki, Mitrofan, Antim Ivireanul et les frères Şerban et Radu
Greceanu, en Transylvanie elle est liée au nom de Coresi et ses
apprentis Şerban et Marian ou au celui de Popa Dobre et, en
Moldavie, aux efforts des métropolites Varlaam et Dosoftei.

Les Jours de la Bibliothèque Nationale de Roumanie.
Xème édition. 13-14 décembre 2007
Les Jours de la Bibliothèque Nationale de Roumanie – 2007
ont été dédiés au Centenaire de la naissance de Mircea
Eliade (1907-2007) et ont marqué 40 années de la fondation
du Centre National de Pathologie et de Restauration des
Documents (1967-2007) et 50 années de la création du
Service Les Catalogues Collectifs Nationaux. 
À l’occasion du symposium Mircea Eliade et sa génération,
Mihail Şora et Ioan Jata ont évoqué M. Eliade comme jeune
universitaire et plus tard comme professeur, Mircea
Handoca a passé en revue les éditions roumaines Mircea
Eliade et Ioan Bogdan Lefter – les affinités et les désaccords
entre les représentants de la Génération ’27.
L’exposition réalisée avec cette occasion a réuni des
documents des Collections Spéciales de la Bibliothèque
Nationale de Roumanie: des exemplaires dédicacés, des
manuscrits, des lettres, des cartes postales, etc. L’une des
plus précieuses pièces de bibliophilie a été le manuscrit du
roman La lumière qui s’éteint.
L’édition de cette année des Jours de la Bibliothèque
Nationale de Roumanie ont inclus aussi: une intéressante
présentation faite par Nicolae Noica sur l’histoire du
bâtiment de la Chambre du Commerce où à présent se trouve
le siège de la Bibliothèque Nationale de Roumanie, des
lancements des livres et aussi un protocole de collaboration
signé entre la Bibliothèque Nationale de Roumanie et la
Bibliothèque Nationale de la République de Moldavie.

Roxana Şorop. La Typologie et l’évolution du livre au
Moyen Age
L’écriture, sous ses formes diverses: synthétiques, analytiques,
idéographiques, cunéiformes, hiéroglyphiques ou phonétiques,
doit être entendu comme phénomène historique et interprété par
rapport direct au progrès de la civilisation humaine. Après son
apparition en Chine au IIème siècle et sa diffusion au Japon,
à la Corée et aux pays arabes pendant le VIème et le VIIème,
le papier allait se rependre en Europe aussi pendant le XIème

et le XIIème siècles.
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In our country, the first mills dated from the 16th century,
when in Transylvania, in 1539, a paper mill was
inaugurated in Orlat, near Sibiu (Hermannstadt); another
one could be found in 1546, in Braşov (Kronstadt). In
Moldova, the paper was produced since 1583.
The beauty and the variety of the manuscripts and printed
books, beginning with the early religious manuscripts and
illustrated praying books, and ending with the works of the
Classical Antiquity and with the first books printed with
movable metal type represent the wealth offered by the
Medieval period to the cultural patrimony of the humanity.

Alexandru Budişteanu. Radu Moţoc. Historical Monuments
Commission Gazette at the Centenary of its Apparition
Founded in 1892, the Historical Monuments Commission
decided to publish The Historical Monuments
Commission Gazette in January 1908. The Gazette had a
scientific section, where monographs, studies, works,
communications and other specialized materials were
published and an official section containing the
Commission annual reports, the dissertations of the
architects responsible for the management and execution of
the conservation and restoration works, and also the
Ministry or Commission circulars and decisions.
Over the time, personalities such as Ion Kalinderu, Grigore
Cerchez, George Murnu, Alexandru Lapedatu, Dimitrie
Onciul, Nicolae Iorga, Petre Antonescu, Gheorghe Balş,
Constantin Moisil, Vasile Pârvan, Arthur Verona, Mihail Şuţu,
Constantin C. Istrati, Vasile Goldiş, Nicolae Ghica-Budeşti,
Virgiliu N. Drăghicescu, P. P. Panaitescu were members of the
Editorial Board.

Cristina Marinescu. Marya Kasterska: a Model of feminine
Intelligentsia
The National Library of Romania Manuscript Department
holds a collection of letters belonging to Marya Isabela
Kasterska (239 letters sent by Marya Kasterska to her
husband Petre Sergescu and three letters sent by Petre
Sergescu to his wife). Petre Sergescu (17-th December 1893
– 20-th December 1954) was a professor of mathematical
analysis at the University of Cluj and also a Sălaj deputy
from 1931. In 1946 he settled in France where he lived until
his death. In 1922 he married, at Paris, Marya Kasterska,
born in Warsaw in 1893, a journalist, literary critic and
classical languages graduate from Sorbona University
(1918). Kasterska had a rich journalistic activity in the
interwar period, in Polish magazines and also in publications
like La vie catholique, Revue de France, Revue mondiale.

Svetlana Căzănaru. The Retrospective Bibliography of the
Romanian Books online
On February the 28th 1895, the Romanian Academy
approved The National Bibliography Plan. The first
stage envisaged the creation of the Old Romanian
Bibliography which includes the books published
between 1508-1830. The second stage – The Modern
Romanian Bibliography: 1830-1918. Although the two
bibliographies, BRV and BRM,

Dans notre pays, les premiers moulins datent du XVIème;
en Transylvanie on trouvait un moulin à papier, à Orlat, près
de Sibiu en 1539 et, en 1546, on en trouvait un autre, à
Brasov. En Moldavie le papier est fabriqué pour la première
fois, en 1583.
La beauté et la variété des manuscrits et des livres imprimés,
à commencer avec les premiers manuscrits religieux et
livres de prière illustrés jusqu’aux œuvres des classiques et
les premiers livres imprimés à l’aide des lettres métalliques
sont les traits définitoires pour la richesse du patrimoine
culturel du Moyen Age.

Alexandru Budişteanu. Radu Moţoc. Bulletin de la
Commission des Monuments Historiques au centenaire de
son apparition
La Commission des Monuments Historiques, fondée en
1892, décida de publier le Bulletin de la Commission des
monuments historiques dès le début du janvier 1908. Le
bulletin devait avoir une partie scientifique qui comprenait
des monographies, des études, des communiqués et d’autres
ouvrages de spécialité et une partie officielle pour les
rapports annuels de la Commission, les comptes rendus des
architectes qui dirigeaient l’exécution des ouvrages de
conservation et réhabilitation ainsi que les circulaires et les
décisions du Ministère ou de la Commission.
Au cours du temps, le comité de rédaction a inclut des
personnalités comme Ion Kalinderu, Grigore Cerchez,
George Murnu, Alexandru Lapedatu, Dimitrie Onciul,
Nicolae Iorga, Petre Antonescu, Gheorghe Balş, Constantin
Moisil, Vasile Pârvan, Arthur Verona, Mihail Şuţu,
Constantin C. Istrati, Vasile Goldiş, Nicolae Ghica-Budeşti,
Virgiliu N. Drăghicescu, P. P. Panaitescu, pour n’en
mentionner que quelques-uns.

Cristina Marinescu. Marya Kasterska: un exemple de
l’intellectualité féminine
Le département des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale
de Roumanie détient la correspondance de Marya Isabela
Kasterska (239 lettres adressées par Marya Kasterska à son
époux, Petre Sergescu ainsi que trois lettres adressées par
Petre Sergescu à son épouse). Petre Sergescu (17.12 1893 -
20.12 1954) a été professeur d’analyse mathématique à
l’Université de Cluj et député du département Sălaj en 1931.
En 1946, il s’est établi en France, où il allait rester jusqu’à sa
mort. Il s’est marié en 1922, à Paris, à Marya Kasterska,
publiciste et critique littéraire, née à Varsovie en 1893, qui
acquit la maîtrise ès lettres classiques en 1918 à Sorbonne.
Kasterska a déployé une grande activité de publiciste pendant
la période de l’entre-deux-guerres dans les revues
polonaises et aussi dans des publications comme La vie
catholique, Revue de France, Revue mondiale.

Svetlana Căzănaru. La Bibliographie rétrospective du livre
roumain en ligne
Le 28 Février 1895, l’Académie Roumaine approuva Le
Plan de la bibliographie nationale. La première étape
concernait l’élaboration de La Bibliographie roumaine du
livre ancien qui comprenait les livres publiés depuis 1508
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give informations about all the Romanian publications issued
in the country or in any part of the world, written in Romanian
or about Romania, the recovering modalities of the
information are limited. The recovering is radically
improved with the recording of the BCR online, the
advantages being multiple.
The publications included in The Romanian Book
Bibliography between 1919-1952 can be found in BIB
database, on the Website of the Romanian Academy Library.
After the digitisation of the BRV and BRM, they will
complete the online format of the Retrospective
Bibliography of the Book.

Dina Paladi. Famous librarianship specialists
The six Romanian librarianship personalities – Ioan Bianu,
Nerva Hodoş, Alexandru Sadi-Ionescu, Nicolae Georgescu-
Tistu, Ioachim Crăciun and Dan Simonescu – briefly
presented in the article, represent the Romanian
contribution to the world culture and librarianship. These
great forerunners promoted the libraries and their place in
the society, published books and articles in order to
stimulate the use of these cultural institutions, offered
advice and professional guidance. From their essential work
we should mention The Romanian Old Bibliography and
The Romanian Manuscript Catalogue compiled by Ioan
Bianu and Nerva Hodoş or The Romanian Periodical
Publications (newspapers, gazettes, magazines) by Nerva
Hodoş and Al Sadi Ionescu.

Mihaela Golban. The functional Illiteracy: the Shock of
the Future
The functional illiteracy is a social danger, with a
particularly serious and long-term impact. It is a less
convenient aspect, often minimized and not treated with the
proper attention. However it did exists and it has affected all
the areas of the economic, social and cultural life. The
article deals with the brief definitions of this phenomenon,
with the differences and similarities between the illiteracy
and functional illiteracy, and with some statistics revealing
the spread of the functional illiteracy. In the view of the high
rate of the functional illiteracy, in a world where speed and
economic and financial pressures will not allow the
individuals to study the technique of the reading and get into
the hidden meaning of a text, therefore preferring to receive
information in short sentences or directly into images, the
author is considering a fictional scenario of converting
libraries and re-training librarians. The article is a warning
signal regarding the long-term consequences of this social
plague for the future of libraries.

jusqu’au 1830 et la deuxième étape – la Bibliographie
Roumaine Moderne: 1830-1918. Bien que les deux
bibliographies, la BRV et la BRM donnent des informations
sur toutes les publications roumaines parues dans le pays ou à
l’étranger, écrites en Roumain ou au sujet de la Roumanie, les
moyens de retrouver l’information sont limités. L’intégration
de la BCR dans le système en ligne, offre des solutions bien
plus efficaces dans la recherche de l’information. Les
publications qui constituent le corpus de La Bibliographie du
livre roumain de la période 1919-1952 se retrouvent dans la
base de données BIB, qui peut être consultée sur le site de la
Bibliothèque de l’Académie Roumaine.
Après la numérisation de la BRV et de la BRM, celles-ci
feront partie de la Bibliographie rétrospective du livre en
ligne.

Dina Paladi. Bibliologues fameux
Les six personnalités de la bibliologie roumaine – Ioan
Bianu, Nerva Hodoş, Alexandru Sadi-Ionescu, Nicolae
Georgescu-Tistu, Ioachim Crăciun et Dan Simonescu –
présentées en bref dans l’article illustrent la contribution
roumaine à la culture et à la bibliologie universelle. Ces
grands précurseurs ont soutenu le rôle de la bibliothèque
dans la société, ont publié des livres et des articles afin de
promouvoir l’accès dans ces institutions de culture, en
offrant des expertises professionnels.
On fait mention des ouvrages La Bibliographie du livre
ancien roumain, le Catalogue des manuscrits roumains
écrits par Ion Bianu et Nerva Hodoş et de Publications
périodiques roumaines (des journaux, des gazettes, des
revues) de Nerva Hodoş et Al Sadi-Ionescu.

Mihaela Golban. Le choc de l’avenir: l’illettrisme
fonctionnel
L’illettrisme fonctionnel représente un péril social à des
conséquences très graves et impact de grande durée. C’est
un aspect moins convenable, souvent minimisé par le refus
de l’aborder correctement. Mais il existe et influence toutes
les sphères – économique, sociale et culturelle. L’article
décrit en bref les définitions du phénomène, les
ressemblances et les différences entre l’analphabétisme et
l’illetrisme fonctionnel, les données statistiques qui
montrent sa propagation parmi les gens. Dans les
circonstances de la croissance de l’illettrisme fonctionnel,
l’auteur construit un scénario fictif sur la conversion des
bibliothèques et sur une nouvelle qualification
professionnelle des bibliothécaires, dans un monde où la
dynamique du mouvement et les pressions économiques et
financières ne pourront plus permettre à l’individu
d’approfondir la technique de la lecture afin de comprendre
la signification du texte, en l’obligeant en échange, de
recevoir l’information en propositions courtes ou
directement en images. L’article attire l’attention sur les
conséquences de longue durée provoquées par cette plaie
sociale dans l’avenir des bibliothèques.

ABSTRACTS RÉSUMÉS



Editorial

5

Trecut-au ani 2008 de eră creştină, iar noi românii
numărăm 500 de la înfăptuirea primei tipărituri pe teritoriul
nostru, Liturghierul lui Macarie – primul liturghier ortodox; 320
de ani de la tipărirea Bibliei lui Şerban şi 90 de ani de statalitate
a unei Românii nu chiar aşa de Mari ca în 1918. Rămânând în
zonă, s-au scurs 555 ani de la căderea Constantinopolului, a
Bizanţului, componentă a alcătuirii noastre. Cădere care,
înlocuind un imperiu cu altul, a influenţat convieţuirea unor
popoare înrudite prin cultură şi istorie, până nu demult, când s-au
stins zgomotele ultimului război de partea cealaltă a Dunării.

O dată cu pătrunderea islamului în Europa, unitatea
creştină a unui întreg continent s-a spart, pe cioburile sale
dezvoltându-se un multiculturalism cu orice preţ, altoit pe
ideile Revoluţiei Franceze secularizante ştiinţific, cu securea
pe verticală. Par conséquance, tăcem, deşi stupoarea, uluirea
născută de bustul lui Kemal, pe Calea Victoriei, de la ’77 (pe
locul fostelor domenii brâncoveneşti), ca şi de alte monumente
trufaşe celebrând pasajul sângeros al unor vizitatori care s-au
permanentizat ca stăpâni cu statut oficial de minorităţi
oprimate de către blândul proprietar al Mioriţei, persistă
nevindecată.

Din aceste motive, precum şi din altele, geografia
acestei părţi de Europă, cu eterna şi fascinanta reşedinţă a
neamului obligat la o istorie în marş forţat după un Ev
prelungit, o Renaştere târzie şi scurtuţă şi abia scăpat de Sighet
& Canal, se înghesuie în blana călduţă din leagănul civilizaţiei
cu purici cu tot. Mai precis, în partea de Europă până acum
interzisă, cu un alt destin, hotărât încă de la Carol cel Mare.

Ştefan cel Mare murise de patru ani, Macarie, fugărit
prin Balcani, se refugia la Mănăstirea Dealu, când în cealaltă
Europă se năştea, la Padova, Andreea Pietro de la Gondola, cel
care, supranumit Palladio, avea să influenţeze arhitectura
continentului, de la Sankt-Petersburg până în Insulele
Britanice, chiar şi în Americi, până în zilele noastre.

Un Mecena al timpului, Gian Giorgio Trissino, umanist,
poet, diplomat, filolog şi arhitect amator, unul dintre cei care au
contribuit la înflorirea culturală a Vicenzei secolului XVI,
militant al civismului regional veneţian şi patriot, considera
arhitectura ca “o oglindă a virtuţilor popoarelor, proiectate şi
transmise posterităţii ca esenţă a realizărilor lor”. În poemul
epic Italia liberata dai Goti, dedicată Papei Paul al III-lea,
Trissino descria un palat ideal simbolizând oraşul şi statul salvat
de un înger, pe nume Palladio, nume pe
care îl atribuie şi tânărului Andreea,
concretizând, astfel, mitul transformării
sculptorului-cioplitor în arhitect-făurar,
simbol al umanismului Renaşterii. Pe
fundalul amintirii vitruviene, în atmosfera
culturală vicentină şi sub aripa Academiei
fondate de acelaşi Trissino, geniul
palladian înfloreşte, laborând la
întemeierea unui stil de un rafinament
suprem, sinteză a ideilor clasice şi,
totodată, a contradicţiilor arhitecturii
nordului italic.

Dinamismul economico-politic al
unei republici veneţiene aflate deja în
declin, din cauza pierderii treptate a rolului

de jucător principal în comerţul maritim, este potenţat de idealul
cultural şi nostalgic al nobilimii întreprinzătoare, care îşi găsea în
clasicism şi în cultura umanistă muzica alinătoare. În acest
climat, lucrând atât pentru comenzi publice, cât şi pentru
aristocraţia oraşelor sau pentru proprietăţile rurale ale acesteia,
Palladio reuşeşte osmoza formelor uneori rigide ale stilurilor
arhitecturale, realizând mai ales în vilele construite în jurul
Veneţiei o sinteză între palat şi reşedinţă de ţară, cu tot cu
“atenanse”, peisaj inclus. Nu este foarte greu să găsim un
echivalent în părţile noastre, în ctitoriile brâncoveneşti, sugerând
cu alte forme un acelaşi mister oarecum atemporal. Vila Rotonda,
pentru a cita numai un exemplu, poate fi locul unor feerii
bucolice între apele din Veneto, decor chiar al unor montări
celebre în zilele noastre (Don Giovanni), după cum Mogoşoaia
poate fi privită prin ceaţa unor taine acoperite de luciul lacului în
care se pierde întunecimea fostului Codru al Vlăsiei.

Tânărul Palladio se iniţiază la Verona, Vicenza, Veneţia şi
Roma, Romă pe care o vizitează de mai multe ori, ultima dată
în compania lui Daniele Barbaro, autor al unui ghid: L’antiquita
di Roma şi al unui studiu despre Vitruviu, pe care, de altfel,
Palladio le ilustrează. Cu ocazia călătoriilor sale, descoperă
lucrările monumentale ale lui Bramante, Michelangelo, Rafael,
Sangallo, Peruzzi. Lucrarea sa Quattro libri dell’artchitettura
apare la Veneţia în 1570, la vârsta deplinei siguranţe de stil şi a
deplinei forţe de creaţie. La moartea lui Sansovino, e numit
superintendent al lucrărilor publice din Republica Veneţiană.

“Claritatea compoziţiei, contrastele savant ierarhizate,
simetria absolută, centralitatea, axialitatea dominantă
potrivită mereu site-ului constituie principalele caracteristici
ale esteticii palladiene” – bibliografia despre Palladio este
imensă, am citat aici, cu precădere, pasaje din studiile
aprofundate generate de Centrul Internaţional de Studii privind
Arhitectura lui Andreea Palladio din Vicenza: Buletinul şi
Corpusul de documente.

În această Europă a lui Macarie, a lui Palladio, a
Ortodoxiei, a Catolicismului, a Iudaismului, din care toate se
trag, a reformaţilor, a religiilor ultimilor imigranţi, a valorilor
fără număr, create de oameni născuţi în această „Lume veche”
din care s-au desprins continente de limbă engleză, spaniolă
sau portugheză, în această Europă atât de bogată şi obosită,
vom avea un viitor în măsura în care vom reuşi să dăm planetei
oameni de talia celor care au definit cultura europeană.

În tot acest context, printre palate,
catedrale, vile, temple, biblioteci, pieţe
publice, urbanism sau ruralism deopotrivă,
templul numit bibliotecă presupune
magnificienţă supremă, frumuseţe sublimă
şi slujitori credincioşi. Slujitori într-un
templu care îi cuprinde atât pe Macarie, cât
şi pe Palladio, slujitori, administratori şi
îndrumători ai unor oameni tineri din rândul
cărora vor ieşi arhitecţii lumii de mâine,
într-o lume în care Dumnezeu ar trebui să
fie prezent dacă Malraux avea dreptate.

Să strigăm, cu speranţă şi
anticipaţie, în modúl ortodox, pentru acela
dintre aceia: Vrednic Este! Vrednic Este!
Vrednic Este!

Dan Erceanu

VREDNIC ESTE!
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În 1975, când apărea traducerea celebrei cărţi
a profesorului canadian Marshall McLuhan,
Galaxia Gutenberg, societatea românească

avea ocazia să îşi aproprieze o serie de concepte,
sintagme şi perspective culturale noi, care se anunţau a fi
absolut necesare înţelegerii lumii contemporane.
McLuhan vorbea, printre altele, despre „actul
individualist de percepere a lumii” pe care-l producea
lectura unei cărţi tipărite. În definitiv, inventând tiparul,
la jumătatea secolului al XV-lea, şi făcând posibilă
multiplicarea în serie a cărţilor, Gutenberg a contribuit
nu numai la naşterea „galaxiei cărţii”, ci şi a lumii
moderne…

Anul acesta, cultura română sărbătoreşte unul
dintre momentele sale fondatoare: 500 de ani de la
apariţia primei tipărituri, Liturghierul imprimat de
ieromonahul Macarie la Mănăstirea Dealu, în anul de la
zidirea lumii 7016, iar de la Mântuire 1508.

Liturghierul este prima dintre cele trei cărţi tipărite
de Macarie în Ţara Românească (Octoih – 1510,
Tetraevanghel – 1512). Născut în Serbia, în a doua jumătate
a secolului al XV-lea, Macarie a fost călugăr la Cetinje,

unde a imprimat, după ce a deprins meşteşugul tiparului la
Veneţia, un Octoih (1494), o Psaltire şi un  Molitvelnic
(1495). Persecuţiile turcilor îl determină să se refugieze în
Ţara Românească, în timpul domniei lui Radu al IV-lea,
supranumit Cel Mare, fiul lui Vlad Călugărul, care îl invită
să pună în funcţiune o tipografie la Mănăstirea Dealu. 

Terminat în 11 noiembrie 1508, Liturghierul este
astăzi, ca multe dintre tipăriturile de secol XVI, o piesă
rară. În bibliotecile din România se păstrează doar cinci
exemplare (trei exemplare la Biblioteca Academiei
Române, un exemplar la Biblioteca Naţională a
României şi un exemplar la Biblioteca Mitropoliei
Ortodoxe din Sibiu). Singurul exemplar semnalat în
colecţiile din afară se află la Biblioteca Naţională a
Serbiei.

Exemplarul aflat în colecţiile Bibliotecii Naţionale
a României este complet şi a fost atent restaurat.

Graţie lui Macarie, Galaxia Gutenberg a atins
rapid Ţările Române: între apariţia Bibliei lui Gutenberg
(1455) – prima carte produsă „în masă” – şi cea a
Liturghierului nu trecuseră decât 50 de ani. 

Conform Bibliografiei Româneşti Vechi, pe

Naşterea unei galaxii – 500 de ani de la apariţia Liturghierului lui Macarie
– valori bibliofile din colecţiile Bibliotecii Naţionale a României –
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parcursul secolului al XVI-lea, pe teritoriul României au fost tipărite 36 de cărţi, cifră care îi asigură culturii române
un loc mai mult decât onorabil în Europa acelei epoci.

Dintre tipăriturile de secol XVI, Biblioteca Naţională a României mai deţine: două cărţi imprimate de Coresi
la Braşov – un Evangheliar (1579) şi o Evanghelie (1580-1581), un Molitvelnic tipărit la Târgovişte, în 1545, de
Dimitrie Liubavici şi un Sbornic slavonesc tipărit de Coresi la Sas-Sebeş, în 1580. Un exemplar foarte valoros este
cel din Apostolul tipărit de Liubavici la Târgovişte, în 1547 – unicat în ţară. La acestea se adaugă trei lucrări
nesemnalate de Bibliografia Românească Veche, tipărite pe teritoriul Transilvaniei.

În decembrie 2008, cu prilejul împlinirii a jumătate de mileniu de la apariţia Liturghierului, Biblioteca
Naţională a României va organiza, sub semnul lui Macarie, un simpozion cu tema Tipografi, cărţi şi cititori în
Europa secolului XVI.

Dana-Silvia Ţilică, Letiţia Constantin



Apariţia tiparului în
secolul al XV-lea ar
putea fi considerată

unul dintre cele mai însemnate
momente ale istoriei omenirii.

Încercări de folosire a unor
forme şi procedee de imprimare au
fost făcute de asiro-babilonieni,
egipteni, greci, romani şi chinezi, o
dovadă în acest sens constituind-o
sigiliile şi ştampilele, imprimarea
ţesăturilor, tiparele tabelare,
caracterele de ceramică şi cositor
confecţionate în China de fierarul Pi-
Ceng în secolul al XI-lea sau cele din
bronz realizate în secolul al XIV-lea
în Coreea.

Ca şi în cazul descoperirii
hârtiei, tot chinezii sunt aceia care se
află şi la originea inventării tiparului.
Încă din vechime, chinezii săpau
litere pe tăbliţe de lemn peste care
treceau apoi cerneală şi apăsau
deasupra o foaie de hârtie pe care se
imprima textul, procedeu numit
xilografie. În timpul migraţiei lor,
arabii au fost cei care au adus în
Europa acest meşteşug, folosit la
început, în secolul al XIV-lea, la
imprimarea desenelor de pe cărţile
de joc.

Aşadar, se poate afirma că
gravarea, imprimarea, chiar şi ideea
literelor mobile au fost concepute cu
mult înainte de 1456, an pe care
istoricii îl consideră ca fiind cel al
apariţiei tiparului.

Paternitatea invenţiei a fost
aprig disputată la vremea respectivă.
Potrivit unei legende, pusă în
circulaţie de Adrien de Jonghe, cel
care ar fi găsit secretul tiparului ar fi
fost olandezul Laurens J. Coster din
Haarlem. Acesta reuşise, se pare, să
toarne litere mobile din plumb, dar,
în noaptea de Crăciun a anului 1440,

un ucenic de al său, Johann din
Mainz, i le-ar fi furat şi ar fi dispărut
cu ele.

Printre cei menţionaţi ca
posibili inventatori ai tiparului sunt
belgianul Brito din Bruges, Prokop
Waldvogel, un bijutier praghez,
francezul Nicolas Jenson şi un
italian, Panfilo Castaldi, din orăşelul
Feltre.

Niciuna dintre dovezile
aduse în favoarea uneia sau alteia
dintre ipoteze nu a fost
convingătoare. Varianta susţinută de
istorici este aceea că tiparul a fost
inventat de Johann Gensfleisch
(1400-1468) din Mainz, oraş în
apropierea căruia s-au găsit, de
altfel, şi primele tipărituri.

Părinţii lui Johann
Gensfleisch locuiau într-o clădire
care avea inscripţia “La Gutenberg”,
nume pe care tânărul meşter gravor
şi şlefuitor de oglinzi l-a adoptat.
Gutenberg a fost preocupat încă de
timpuriu de găsirea unei metode de

reproducere pe hârtie a literelor
săpate în lemn şi, deşi în 1428, din
cauza unor tulburări civile, a fost
nevoit să îşi părăsească oraşul natal
şi să se stabilească la Strasbourg, el a
continuat să caute o soluţie de
imprimare şi de multiplicare a
textelor. Revenit la Mainz, în 1446,
Gutenberg s-a asociat din lipsă de
fonduri şi pentru a-şi duce la bun
sfârşit invenţia, cu Johannes Fust,
bijutier şi bancher.

La scurt timp, în 1456, a
apărut Biblia cu 42 de rânduri,
cunoscută şi ca Biblia Mazarin,
fiindcă primul exemplar care a atras
atenţia bibliografilor a fost
identificat în Biblioteca Mazarin din
Paris. Splendidul incunabul, tipărit
pe pergament, în 200 de exemplare,
avea două volume în folio şi număra
1.282 de pagini, textul fiind dispus
pe două coloane.

Inspirat de manuscrisele din
secolul al XIV-lea, Gutenberg a
recurs la un anume tip de literă
gotică şi a păstrat spaţii speciale
pentru rubrici şi pentru iniţiale,
desenate şi colorate ulterior de mână.

Arta tiparului se răspândeşte
repede, iar cartea tipărită se
substituie treptat cărţii manuscris.

Din pricina disputelor
religioase şi a războaielor civile,
tipografii din Mainz, ucenici ai lui
Gutenberg, s-au împrăştiat,
stabilindu-se prin alte ţări, ducând cu
ei, desigur, tainele meşteşugului.

Astfel, se înfiinţează
tipografii la Paris, sub auspiciile
Sorbonei, în Anglia, întâi la
Westminster, apoi la Londra şi
Oxford, în Spania la Valencia, etc.

Procedeul tipăririi se
răspândeşte cel mai rapid în Italia,
graţie călugărilor benedictini. Rând
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pe rând se instalează ateliere de
tipărit la mânăstirea Subiaco, la
Roma, la Veneţia, unde se imprimă
începând din 1469.

Cel care a dat strălucire
imprimeriei veneţiene a fost Aldus
Manutius, creatorul caracterului de
literă care îi poartă numele şi cel
care, în 1502, tipăreşte poeziile lui
Dante – Le Terze Rime – carte pe
care apare pentru prima dată celebra
marcă tipografică a ediţiilor aldine:
ancora cu delfinul.

În partea centrală şi de
răsărit a Europei, arta tiparului se
propagă ceva mai greu. În 1478 se
menţionează o tipografie la Praga,
una la Viena, câţiva ani mai târziu.
Buda avea tipografie încă din 1473,
iar Cracovia, din 1474. Peste două
decenii, la Cracovia începe să se
tipărească cu litere chirilice.

Spre sfârşitul veacului al
XV-lea se atestă existenţa unei
tipografii la Cetinje, în Iugoslavia,
unde călugărul sârb Macarie,
învăţând meşteşugul tiparului în
atelierul lui Andreea Terezzani din
Veneţia, tipăreşte cu caractere
slavone, folosite şi de tipografiile
veneţiene.

Influenţa italiană, îndeosebi
cea veneţiană, s-a simţit mai puternic în

Ţările Române, ieromonahul Macarie
fiind acela care a adus această artă pe
teritoriul românesc. Alungat din Cetinje
de intoleranţa turcilor, care nu
îngăduiau tiparul, călugărul sârb găseşte
găzduire la curtea domnitorului
muntean Radu cel Mare. Cu materiale
aduse de la Veneţia, Macarie tipăreşte în
1508, Liturghierul slavonesc, purtând
stema domnitorului muntean; în 1510,
la Târgovişte, tipăreşte Octoihul
slavonesc, urmat în 1512, sub domnia
lui Neagoe Basarab, de un Evangheliar
slavonesc, ultima sa lucrare, atelierul
închizându-se în acelaşi an.

În Transilvania, prima
tipografie e atestată în 1529, la Sibiu,
aici tipărindu-se Gramatica latină a
dascălului Thomas Gemmarius. Tot la
Sibiu, în prima jumătate a secolului al
XVI-lea, funcţiona tipografia lui Filip
Macedoneanul, pisar şi translator de
limba română în serviciul Sfatului
Sibian. Lui i se atribuie meritul de a fi
tipărit, cu caractere chirilice, prima
carte în limba română, Catechismul
românesc (1544) din care, din păcate,
nu s-a mai păstrat nici un exemplar.

O altă tipografie exista la
Braşov, înfiinţată de Johann
Honterus, în 1535. De sub teascurile
acestei tipografii au ieşit cele mai
vechi cărţi laice cunoscute în Ţările

Române, cele mai vechi în latină şi
primele cărţi în limba greacă.

În 1544, la Târgovişte,
Dimitrie Liubavici, nepotul unui
vestit tipograf veneţian, deschide o
tipografie unde vor apărea un
Molitvelnic slavonesc în 1545 şi un
Apostol slavonesc în 1547. Aici se
vor forma primii tipografi români,
Petru şi Oprea, acesta din urmă
învăţându-l meserie pe diaconul
Coresi.

Coresi înfiinţează la Braşov
o tipografie, probabil înainte de
1556, intră în relaţii comerciale cu
Ioan Fuchs şi Ion Benkner, doi saşi
proprietari ai unei fabrici de hârtie, şi
începe să lucreze la tipărirea
Octoihului slavonesc. Se reîntoarce
la Târgovişte şi împreună cu zece
ucenici izbuteşte să tipărească
Triodul-Penticostar slavonesc în
1550. Seria cărţilor româneşti
tipărite de Coresi la Braşov se
deschide cu Evangheliarul
românesc (1560), Apostolul
românesc (1563), Tâlcul
evangheliilor şi Molitvelnicul
românesc (1564), continuă cu
Psaltirea românească (1568),
Psaltirea slavo-românească (1577)
şi se încheie cu Evanghelia de
învăţătură (1581).
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Tipăriturile coresiene s-au
răspândit în toate provinciile
româneşti, iscusitul tipograf având
astfel un merit deosebit în stabilirea
unei limbi literare româneşti,
înţelese pretutindeni în Ţările
Române. Coresi a creat o adevărată
şcoală tipografică românească,
printre ucenicii săi numărându-se şi
fiul său, Şerban, care, împreună cu
diacul Marien, a imprimat la Orăştie,
Palia (1582), cea mai veche
traducere în limba română a primelor
două cărţi din Vechiul Testament.
Palia de la Orăştie a încheiat seria
tipăriturilor româneşti din
Transilvania secolului al XVI-lea.

În istoria tiparului românesc
urmează o pauză de peste o jumătate
de veac, o nouă pagină deschizându-
se odată cu urcarea pe tron a lui
Matei Basarab în Ţara Românească
şi a lui Vasile Lupu în Moldova.

Activitatea editorial-
tipografică a stagnat din cauza
domniilor scurte, a războaielor cu
turcii, a tulburărilor interne, care nu
au mai permis desfăşurarea pe scară
largă a unei asemenea activităţi.
Totuşi, interesul pentru tipar s-a
menţinut, domnitorii susţinând
culegerea de texte în tiparniţele unor

ţări vecine.

Aşa a procedat şi Matei
Basarab la începutul domniei sale,
suportând cheltuielile pentru
imprimarea unor cărţi slavoneşti la
Lvov. Domnitorul va reuşi apoi să
reintroducă tiparul în Ţara
Românească, datorită ajutorului
primit din partea mitropolitului
Kievului, Petru Movilă, român de
origine, care-i va trimite pe Meletie
Macedoneanul şi pe Timotei
(Alexandrovici) Verbiţki. La
îndemnul lor, tipografia a fost
aşezată la Câmpulung, în 1635.

În acelaşi an, s-a imprimat
prima carte în noua tipografie, un
Molitvelnic slavonesc. De la
Câmpulung activitatea tipografică se
extinde la Govora, unde sub
îndrumarea lui Meletie
Macedoneanul se tipăreşte în 1637
Psaltirea slavonească.

Cea mai importantă
realizare a acestei tipografii este
Pravila cea mică (1640), întâia carte
de legi apărută în limba română,
“prescrisă de pe slavonă în limba
românească” de Mihail Moxa.

Evanghelia învăţătoare,
numită şi Cazanie, a început a se
tipări la Govora în 1642 şi s-a

terminat de imprimat la Mânăstirea
Dealu, în 1644, acolo unde se mutase
tipografia, această lucrare
reprezentând prima carte cu pagini
numerotate tipărită în Ţările
Române.

După câţiva ani, materialul
tipografic a fost transportat la
Târgovişte, în încăperile Mitropoliei,
iar cărţile apărute aici au marcat o
perioadă de înflorire a tiparului
românesc.

După 1652, vreme de cinci
decenii, nu se mai întâlnesc cărţi
tipărite la Târgovişte, o nouă
tipografie fiind instalată pe lângă
mitropolia din Târgovişte de-abia în
1708.

În Moldova, prima
tipografie se organizează în timpul
domniei lui Vasile Lupu, tot cu ajutor
de la Kiev, prin strădania lui
Varlaam, mitropolitul ţării, şi se
instalează la Iaşi, în chiliile
mânăstirii Trei Ierarhi.

În 1643, a apărut Cazania
lui Varlaam, intitulată Carte
românească de învăţătură, la
dumenecile de preste an şi la
praznice împărăteşti. Larga ei
circulaţie se explică prin simplitatea
expunerii şi limba populară în care a
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fost scrisă, autorul dorind să
sublinieze ideea unităţii limbii şi a
poporului român.

La Iaşi s-au tipărit, mai ales,
cărţi în limba română, traduceri ale
lui Varlaam sau ale lui Eustatie
logofătul, dintre care cea mai
importantă este lucrarea juridică,
Carte românească de la pravilele
împărăteşti şi de la alte giudeţe
(1646), cunoscută şi sub denumirea
de Pravila mare sau Pravila lui
Vasile Lupu, aceasta fiind şi ultima
din şirul tipăriturilor moldoveneşti.
Împrejurări neprielnice au dus la
încetarea activităţii tipografice ieşene
(care a fost reluată abia în 1679).

În Transilvania, în prima
jumătate a secolului al XVII-lea, din
iniţiativa mitropolitului român,
Ghenadie al Ardealului, şi cu
sprijinul principelui Gheorghe
Rákóczi s-a înfiinţat în 1638 o
tipografie românească la Alba-Iulia,
în care lucra Popa Dobre, trimis de
Matei Basarab. Prin strădania
mitropolitului Transilvaniei, Simeon
Ştefan, a apărut aici, în 1648,
traducerea Noului Testament, prima
tipăritură românească în care
figurează o erată.

În a doua jumătate a
secolului al XVII-lea, arta tiparului
a renăscut în Ţările Române, prin
efortul unor cărturari vestiţi
precum mitropolitul Dosoftei în
Moldova şi mitropolitul Varlaam în
Ţara Românească. Dosoftei, adept
al culturii şi literaturii în limba
naţională, şi-a tipărit la Uniev, în
Ucraina, Psaltirea în versuri
(1673) şi Preacinstitul Acatist şi
Paraclis (1673), iar peste şase ani
a obţinut sprijinul lui Nicolae
Milescu şi al lui Ioachim,
patriarhul Moscovei, pentru
cumpărarea unei tipografii, care a
fost aşezată la Biserica Trei Ierarhi.
Primele cărţi scoase aici au fost
traduceri şi scrieri de Dosoftei:
Dumnezeiască liturghie (1679),
Molitvănic de-nţăles (1681) şi
Viaţa sfinţilor (1682-1686).

În Ţara Românească, la
Bucureşti, mitropolitul Varlaam a
instalat în 1675 o tipografie care a
început să funcţioneze trei ani mai
târziu. În primul an de domnie a lui
Şerban Cantacuzino s-a imprimat
Cheia Înţelesului (1678) de către
tipograful Chiriac, împodobită cu
xilogravuri de Bacov.

Cea mai vestită lucrare a
tipografiei Mitropoliei din Bucureşti este
Biblia de la 1688, prima ediţie integrală,
realizată de fraţii Şerban şi Radu
Greceanu. La baza traducerii au stat şi
tălmăcirile de până atunci, inclusiv o
versiune manuscris a Vechiului
Testament de Nicolae Milescu.

În 1691, Mitrofan, tipograf,
gravor, cărturar şi luptător pentru
statornicirea limbii române în
tipăriturile bisericeşti, a întemeiat o
tipografie la Buzău, unde ajunsese
episcop. În acelaşi an, 1691, la
Tipografia Domnească a Sfintei
Episcopii din Buzău, s-a imprimat
Pravoslavnica mărturisire,
tălmăcită din limba greacă de
logofătul Radu Greceanu.

După 1690, în fruntea
tipografiei domneşti de la Bucureşti
s-a aflat Antim Ivireanul, care a
tipărit Evanghelia greco-română
(1693), cu o realizare grafică de
excepţie. În 1696, Antim Ivireanul a
instalat la Mânăstirea Snagov o
tipografie în mai multe limbi,
tipografie care a continuat să fie un
veritabil focar de cultură românească
până la mijlocul secolului al XIX-
lea.
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Zilele Bibliotecii Naţionale a României. Ediţia a X-a. 13-14 decembrie 2007

Cea de-a X-a ediţie a Zilelor Bibliotecii Naţionale a României s-a desfăşurat sub semnul centenarului
naşterii lui Mircea Eliade (1907-2007) şi a marcat 40 de ani de la înfiinţarea Centrului Naţional de Patologie şi
Restaurare a Documentelor (1967-2007) şi 50 de ani de la înfiinţarea Serviciului Cataloage Colective Naţionale.

Gazda manifestărilor a fost dna Elena Tîrziman, directorul Bibliotecii Naţionale a României, care a vorbit,
în deschidere, despre menirea instituţiei de a realiza, pe lângă activitatea curentă de prelucrare şi conservare, şi
evenimente care să pună în valoare patrimoniul cultural de importanţă naţională al acestei instituţii. În acest sens,
domnia sa a subliniat tradiţia Zilelor BNR de a concentra atenţia în jurul unui subiect cu miză, aşa cum este şi Mircea
Eliade şi generaţia sa, tema simpozionului din acest an, care s-a dorit o încheiere simbolică a Anului Eliade, an în
care mai multe instituţii de cultură din ţară şi din străinătate au celebrat împlinirea a 100 de ani de la naşterea marelui
savant, prozator şi publicist român.

Prezenţi la simpozion, mai mulţi invitaţi de marcă au încercat să contureze un portret intelectual şi
deopotrivă sentimental al lui Mircea Eliade, precum şi al colegilor săi de generaţie.

Dacă dnii Mihail Şora şi Ioan Jata l-au evocat pe Eliade ca tânăr asistent universitar şi apoi ca profesor şi
creator de şcoală, dl Mircea Handoca a vorbit despre ediţiile româneşti de şi despre Mircea Eliade, iar dl Ioan
Bogdan Lefter – despre asocierile şi disocierile din aşa-numita generaţie ’27 şi despre cele două tipuri de atitudini
care sunt de obicei adoptate atunci când sunt celebrate marile figuri ale istoriei culturale (omagierea şi crearea de
mituri vs cercetarea, recitirea şi reinterpretarea).

Expoziţia, prezentată de dna Mariana Jaklovsky, specialist în carte veche şi bibliofilă, a reunit documente
din colecţiile speciale ale BNR: cărţi cu dedicaţii, manuscrise, scrisori, cărţi poştale, una dintre cele mai preţioase
piese fiind manuscrisul romanului Lumina ce se stinge, pe a cărui copertă apare dedicaţia: “Lui Mircea Vulcănescu,
acest ins căruia îi place atât de mult Bucuria lui Maiorescu. Mircea Eliade”.

Ediţia din acest an a mai inclus o interesantă prezentare realizată de dl Nicolae Noica privind istoricul clădirii Camerei
de Comerţ, care găzduieşte în prezent Biblioteca Naţională a Românie, lansări de carte, precum şi semnarea unui protocol de
colaborare între Biblioteca Naţională a României şi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. (L.C. şi A.M.)



13

An XIV - Nr. 1/2008 Zilele Bibliotecii Naţionale a României

Mircea Handoca – Câteva observaţii asupra editării lui Eliade în România

2007 este anul centenarului naşterii lui Mircea Eliade. Au mai rămas două săptămâni din acest an şi cred că
nu ar strica dacă am vedea ce anume s-a realizat în această privinţă. Au apărut desigur câteva monografii şi articole
consacrate lui Eliade, au avut loc simpozioane şi mese rotunde, s-au realizat ecranizări mai mult sau mai puţin
celebre după nuvelele lui Eliade. Au apărut de asemenea, până în prezent, 13 volume de documente privitoare la
viaţa şi opera lui Eliade, fantasticul corpus epistolar în 11 volume: scrisori primite şi trimise de Eliade. Titlul
corespondenţei este Europa, Asia, America. E totuşi incomplet, pentru că Eliade a avut legături şi cu profesorul
Samuel Angus din Sidney (Australia); ar fi şi Africa la urma urmei, deoarece cu câţiva ani în urmă Congresul de

Istorie a Religiilor a avut o secţie
consacrată exclusiv lui Eliade.

Şi în străinătate s-au publicat
câteva cărţi şi îmi face plăcere să le
amintesc pe ultimele două, care nu au
fost discutate în revistele noastre. În
Spania a apărut un volum: Eliade,
scriitorul şi savantul, şi meritul deosebit
în alcătuirea acestui volum îl are Joaquin
Garrigós, directorul Institutului Spaniol
din Bucureşti. Săptămâna trecută am
primit un alt monumental volum intitulat
Eliade internaţionalul, întocmit de
profesorul scoţian Brian Rennie,
profesor în SUA. În paginile acestei cărţi
sunt înmănunchiate studii şi eseuri scrise
de 15 personalităţi din Franţa,
Germania, Italia, India, Japonia, China

şi alte ţări. Important este că în acest volum sunt traduse, în engleză, două studii ale românilor Wilhelm Dancă,
rectorul Seminarului Teologic de la Iaşi (un studiu referitor la ortodoxia din opera lui Eliade) şi Liviu Gordaş, tânăr
cercetător român, originar din Zalău.

Ar trebui să fim bucuroşi, fericiţi, că opera lui Eliade este cunoscută şi omagiată; sunt, totuşi, obligat să vă
împărtăşesc câteva gânduri. Dacă atâţia scriitori minori, de raftul al doilea, au beneficiat de opere complete în 15,
18, 20 de volume, lui Eliade, cu chiu cu vai, i-au fost consacrate două volume ale ediţiei critice: în 1994 şi 1996.
Volumul al treilea este gata de vreo 11 ani. Îngrijitorul ediţiei a trecut în lumea umbrelor; era redactorul editurii
Minerva, Mihai Dascăl. Împreună am pregătit volumele I şi II. De volumul al treilea nu mai ştie nimeni nimic, deşi
era gata de tipar. E drept că n-au trecut decât 11 ani de atunci. Editura Minerva a fost privatizată şi nimeni nu mai
este interesat de alcătuirea unei ediţii critice.

Există circa 6.000-7.000 de pagini scrise de Eliade în perioada interbelică, apărute în Vremea, Cuvântul,
Credinţa, Revista Fundaţiilor Regale, pagini care nu au fost incluse de autori în cele patru volume eseistice,
apărute în 1934, 1937, 1939 şi 1943. (L.C. şi A.M.)

Mihail Şora – Cu dragoste, despre Mircea Eliade

Trebuie să încep prin a preciza că am fost studentul lui Eliade. Dar am fost studentul lui Eliade ştiind la ce
vin, încă din perioada polemicii aceleia cu Camil Petrescu, la mijlocul deceniului al treilea, prin 1927, când Eliade
era tânăr, abia debutant. Era primul meu contact cu Eliade. E un lucru de care îmi aduc aminte şi care m-a marcat
atunci, pentru că, în mod evident, despre Camil Petrescu aflasem, ştiam că era cineva din generaţia războiului, deci
cineva mai mare, care se manifestase deja în cultura naţională, în 1923, printr-un volum de versuri, foarte puternic,
foarte modern şi care conta în dezbaterea intelectuală a vremii.

Mircea Eliade şi generaţia sa
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Trebuie să spun că, de atunci încolo, Eliade mi-a fost foarte aproape, pentru că am ajuns să îl cunosc
personal. Acesta este, de altfel, şi unul dintre motivele pentru care am venit la Bucureşti. Am venit la Bucureşti
pentru Mircea Eliade şi Nae Ionescu. În general, tinerii bănăţeni nu se îndreptau spre Bucureşti, ci spre Cluj. Acolo
încă nu apăruse steaua Lucian Blaga, în momentul în care eu mă pregăteam să urmez cursurile universitare. Pentru
mine exista steaua Nae Ionescu, împreună cu acest satelit al său, de a cărui soartă intelectuală Nae Ionescu a fost
foarte grijuliu de la început. Graţie lui, Eliade a ajuns în India.

Am urmărit cariera aceasta absolut extraordinară, cu un debut relativ modest, la o editură unde apăruse în
acelaşi timp şi lucrarea de debut a prietenului său, Mihail Sebastian. Eliade era asistentul lui Nae Ionescu şi a ţinut,
începând cu 1935-36, un curs de fenomenologie religioasă.

Apariţia lui Eliade la curs era cu totul spectaculoasă, spre deosebire de maestrul său care avea un discurs liniştit.
Nae Ionescu nu stătea în picioare când vorbea, se aşeza pe scaun, la catedră, vorbea liniştit, avea un spaţiu de mişcare,
de gesticulaţie, foarte mic, nu făcea nici un fel de gesturi à la Călinescu. Singurul gest pe care îl făcea Nae Ionescu era
în momentul în care amfiteatrul aştepta exprimarea unui gând care se simţea că vine. Îşi ridica şi îşi apropia încet mâinile

în chiar momentul în care acel
gând era spus, şi era chiar
gândul aşteptat de sală: era un
moment de taină, de
solemnitate. Nae Ionescu era
un orator al maximei economii
verbale, n-avea nevoie să
revină asupra cuvintelor, dar
nici nu era o frază pe care o
ştia pe de rost, era o frază pe
care o gândea în momentul
exprimării, era spusă lent şi
acest cuvânt ţintit mai dinainte,
să spunem de la 15 cuvinte
precedente, îl vedeai venind şi
în momentul în care cuvântul
se apropia, exista acest gest.

Spre deosebire de
această oratorie de maximă sobrietate a lui Nae Ionescu – am uitat să vă spun că avea o mimică perfect adaptată
acestei apropieri de gând; faţa destinsă se concentra şi exista o potrivire perfectă între lucirea ochilor şi apropierea
mâinilor – ei bine, spre deosebire de acest tip de oratorie, Mircea Eliade utiliza o oratorie revărsată. În primul rând,
probabil că era de o foarte mare sensibilitate şi avea timiditatea de a vorbi în public; vorbea cu foarte multe cuvinte,
nu mergea la ţintă. Mie, care făcusem armata la artilerie, mi se părea că acest tip de oratorie este ca trasul cu
mitraliera, adică tragi spre obiectiv într-un mod împrăştiat, îl înconjori, îl împresori cu o mulţime de vorbe. Acesta
era tipul de oratorie eliadescă şi sigur că nu venea din imprecizia gândului, venea din emoţie, din acest contact cu
publicul ale cărui aşteptări nu le cunoşteai întotdeuna şi nu ştiai cum să îi captezi atenţia.

Mircea Eliade era un om al condeiului. În discuţiile cu prietenii era de o mare volubilitate şi aveai impresia unei
îngrămădeli a gândurilor în cap, gânduri care erau extraordinar de multe şi se buluceau la o uşă prea strâmtă, pentru că
toate doreau să fie exprimate în acelaşi timp. Gândurile derivate unele dintr-altele nu le ordona prea bine într-o
succesiune şi încerca să le exprime câteodată cu tot corpul în simultaneitate. Aceasta era impresia absolut extraordinară
pe care o producea Eliade, când veneai în contact cu fierberea lui interioară, pe care încerca să o exprime. 

Sigur, la modul anecdotic, sunt foarte multe lucruri de amintit. L-am cunoscut şi în perioada misiunii lui în
străinătate. Eu eram în Franţa în acel moment. Când a plecat spre Anglia, a trecut, ne-am văzut; pe urmă după
încheierea misiunii lui în Portugalia, când a revenit la Paris, i-am tradus o serie întreagă de lucrări, începând cu acel
tratat de fenomenologie a faptului religios, pe care editorul a avut năstruşnica idee să îl intituleze Tratat de istoria
religiilor. Cu siguranţă nu era un tratat de istorie a religiilor, dar editorul şi-a dat seama că un titlu ca Fenomenologia
faptului religios atrage mult mai puţini cumpărători decât o copertă pe care scrie Istoria credinţelor religioase –
subînţelegându-se ale tuturor popoarelor, ale întregii lumi… Mircea Eliade a fost foarte atins şi tulburat de
schimbarea titlului; nu ştiu dacă acest lucru se ştie, dar trebuie să fie spus pentru posteritate. Pe urmă au început
traducerile la Galimard şi toată cariera lui franceză întreruptă din cauza unor incidente avute la Sorbona, când a optat
să emigreze în Statele Unite unde se simţea aşteptat. A existat o anumită ostilitate; micul lui accident politic de
adeziune, nu ştiu cât de adâncă, probabil destul de superficială, nu la mişcarea de dreapta, ci la o anumită ideologie
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de dreapta, i-a căşunat mult rău acolo în Franţa, astfel că a plecat în Statele Unite.
În acest răstimp, eu am avut foarte dese contacte cu el, mai ales că i-am tradus o parte din tratatul de care

vă vorbeam şi, în felul acesta, îl vedeam de două-trei ori pe săptămână; nu avea posibilitatea să îşi dactilografieze
întotdeauna manuscrisul şi traducătorul îl primea redactat manual. Era un scris nervos, grăbit, cu idei care veneau în
tumult. Pe urmă eu am revenit în ţară şi nu m-am mai putut întoarce în Franţa, iar Eliade a ajuns în Statele Unite
unde a avut cariera aceea extraordinară. Vă mulţumesc. (L.C. şi A.M.)

Ion Bogdan Lefter – Două tipuri de receptare a generaţiei Eliade

Dl Şora a început prin a spune că i-a fost student lui Eliade, dar e un fel de cochetărie fină, când cineva spune
că a fost studentul altcuiva: s-ar subînţelege că aparţine de generaţia următoare. Anul 2007, aşa cum a spus şi dl
Handoca, este anul centenarului naşterii lui Eliade. Este în acelaşi timp, anul în care dl Şora a împlinit 91 de ani şi vreau
să spun că tinereţea domniei-sale, de comportament, de mişcări, de vorbe de spirit, este fabuloasă. Ştiind că e o mare
distanţă între vârsta de stare civilă şi ceea ce continuaţi să ne oferiţi, dle Şora, am plusat ... Scuzele mele vă rog. Este,
oricum, o distanţă mică, de câţiva ani, care intră în ceea ce, de obicei, teoreticienii culturii numesc o generaţie.

La noi, în cultura română, Tudor Vianu a denumit acest fenomen printr-o formulă, cred, fericită şi
operaţională – generaţia de creaţie, generaţia intelectuală, care se întinde pe aproximativ două, trei decenii. De obicei,
se consideră că ar fi cam trei generaţii intelectuale într-un secol. În treacăt fie spus, denumirea de Generaţia 27 mi se
pare inadecvată; am mai spus şi am mai scris că de fapt generaţia aceasta s-a afirmat în anii ′30, când a irupt intelectual
şi literar. Denumirea care circulă destul de insistent în ultima vreme face referire la serialul lui Mircea Eliade din
Cuvântul – Itinerar spiritual – un foileton publicat la 20 de ani, de un student care prelua nişte idei care începeau să
se simtă în mediile de intelectuali foarte tineri.

Dacă am lua drept repere cronologice, definitorii pentru manifestarea unei generaţii intelectuale, primele
apariţii, primele manifestări, atunci, de pildă, ceea ce istoria literară românească din ultimele decenii numeşte
Generaţia 60, generaţia lui Nicolae Labiş şi a lui Nichita Stănescu, ar trebui să se numească, de fapt, Generaţia 50
pentru că ei au început să se manifeste în anii ′50. Ceea ce s-a impus ca Generaţia 80, este generaţia literară care a
început să publice la sfârşitul anilor ′70. Generaţia anilor ′30, pe care Eliade a reprezentat-o la vârf, vine cu un anumit
tip de energie pe care am văzut-o evocată şi ilustrată, aş spune, de intervenţia dlui Şora.

Ce aş putea eu să adaug la o întrunire dedicată lui Mircea Eliade, despre care am scris şi eu, însă nu atât de
mult, încât să mă pot considera un exeget al său ... Trebuie neapărat să facem, acum şi oricând, un elogiu dlui
Handoca, un devotat al lui Mircea Eliade încă din anii ′80, când făceam facultatea şi începeam să ducem şi noi,
bătăliile noastre de tânără generaţie literară, urmărind sistematic, în revistele culturale ale vremii, restituirile pe care
dl Handoca le făcea în documentarele bibliografice, legate de generaţia tânără a anilor ′30 şi, în primul rând, de
Mircea Eliade. Vă aduceţi aminte de ediţia Romanului adolescentului miop şi de acel volum pe care presupun că
dumneavoastră îl ştiţi, acel volum bibliografic dedicat lui Mircea Eliade – o apariţie extraordinară. Pot să vă spun că
în momentul de faţă apare al patrulea volum al bibliografiei lui Eliade, care faţă de biata bibliografie din 1980 are
vreo 14.000 de poziţii bibliografice. Dar cine mai cumpără astăzi şi cine se mai interesează de bibliografii ...

Acea bibliografie din 1980 am folosit-o de multe ori. O fi avut cu câteva mii de poziţii bibliografice mai puţin
decât cea la care lucraţi în prezent, dle Handoca, dar era o restituire extraordinar de importantă. Era un volum întreg
în care existau toate textele de publicistică şi volumele identificate până atunci, volum care permitea prin scurtele
descrieri, conform modelului profesional, punerea în relaţie a multor lucruri.

Suntem în cadrul acestei întâlniri, într-o
situaţie pe care aş pune-o în relaţie cu două tipuri
de atitudine. În general, când e vorba despre
artişti, creatori, intelectuali importanţi, despre
figurile importante ale trecutului sau despre
marile figuri ale istoriei culturale există două
tipuri de atitudine: pe de-o parte se omagiază, se
celebrează, se construiesc, se alimentează şi se
susţin mituri, pe de altă parte se cercetează, se
reciteşte şi se reinterpretează. În prima categorie
de atitudini intră, din păcate, de multe ori sau
întotdeauna, mult festivism. Când vorbim de
figuri importante din trecut, e desigur inevitabil
haloul de celebritate şi toate celelalte care fac
imposibil de evitat festivismul şi tot ceea ce ţine
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de ideea de omagiu, de celebrare. În orice caz însă, e extraordinar de important cel de-al doilea tip de atitudine care
presupune contactul direct şi reînnoit cu textul viu al operei. Această a doua atitudine – nu trebuie să insist mult în
faţa dumneavoastră care lucraţi cu texte, cu manuscrise, care faceţi cărţi şi reviste despre sau extrase din contactul
direct cu textele – această a doua atitudine este esenţială pentru orice nume important, pentru că numele importante
care rămân doar omagiate, celebrate ca obiect de festivităţi sunt muzeificate în sensul rău al cuvântului.

O bibliotecă, şi cu atât mai mult o bibliotecă mare, importantă, are ambele componente. O bibliotecă este o
instituţie de tip muzeal în care se stochează trecutul, e un depozit de trecut, e în acelaşi timp un centru de cercetare şi
o arhivă în lucru. Sigur că există şi sectoarele de lucru direct cu cartea, cu publicul, etc. dar funcţia de cercetare, de
păstrare, de recuperare permanentă a operei, cred că este extraordinar de importantă în cazul bibliotecilor şi este
extraordinar de important ceea ce faceţi dumneavoastră. Este evident că şi Mircea Eliade, ca orice alt nume cu
greutate, are nevoie nu doar de omagieri, ci şi de o reexaminare şi reinterpretare culturală.

Nu este cazul să intrăm în detalii sau să facem o lungă sesiune de comunicări ştiinţifice, dar, foarte rapid, aş
spune că se pot discuta, în continuare, în toate compartimentele operei lui Eliade, accentele. Cel mai evident mi se
pare mie, cazul prozei lui Eliade. Deşi ales între cei mai importanţi zece mari români, Eliade este în continuare, în
opinia mea, subevaluat în câmp strict literar. Generaţia marilor critici interbelici, succesorii lui Lovinescu şi
Lovinescu însuşi, nu au dat mare importanţă primelor cărţi de proză ale lui Eliade, le-au expediat şi le-au considerat
inconsistente. De altfel, Lovinescu şi toţi marii critici care l-au anturat – Pompiliu Constantinescu, Vladimir Streinu,
Şerban Cioculescu şi ceilalţi – au avut o părere proastă despre colegii lor din aripă kriterionistă a generaţiei anilor ′30.
În perioada postbelică, proza lui Eliade a fost recuperată cu greu, gradual, doar parţial o vreme şi nu a beneficiat de
interpretări critice care să îl pună în valoare ca pe un prozator foarte important al literaturii române.

Faima lui internaţională de mare savant, poate că a intimidat, în orice caz a impresionat. Există un vechi
complex de inferioritate al culturii române: că nu prea suntem cunoscuţi în străinătate, că marile noastre valori nu sunt
cunoscute; ei bine, cazul Eliade este un exemplu eclatant în sens invers. Un savant român, trăitor în Franţa şi apoi în
Statele Unite, la Chicago, devine o vedetă internaţională în domeniul lui de specialitate. Poate că amintirea
efervescenţei de tinereţe a intelectualului şi liderului de generaţie să fi influenţat critica literară în a diminua imaginea
lui Eliade şi mi-l amintesc, de pildă, pe dl. Paleologu pe care l-am auzit prima dată prin anii ′80 spunând că de fapt
Eliade nu a fost un mare prozator, că proza lui e destul de inconsistentă.

Critica literară poate încă să recitească şi să redescopere proza lui Eliade şi eu aş pune în prim plan, nu o
nuvelă cum de obicei se întâmplă în studiile critice, ci romanul Noaptea de Sânziene care e o capodoperă
extraordinară. Se pot pune deci accente şi altfel, prin menţinerea într-o zonă vie de
contact, recitire şi reinterpretare. Tot de reinterpretare şi de opţiunile deschise, nu de
muzeificare şi de omagiere, ţin şi toate dezbaterile care îl vizează pe intelectualul
public Eliade şi angajamentul lui de tinereţe pentru extrema dreaptă. E o întreagă
polemică pe care nu ţin să o redeschid în faţa dumneavoastră. În orice caz, în
ansamblul personalităţii lui Eliade, e ceva ce nu poate fi expediat, ceva ce trage
dramatic în jos, imaginea lui Eliade, cel puţin în plan etic.

În orice caz, e categoric o personalitate extraordinar de interesantă şi de
atrăgătoare, care ne provoacă, ne stimulează şi poate că termenul definitoriu pentru
personalitatea lui Eliade e aceea efervescenţă, nu doar timiditatea care îl făcea
excesiv de volubil, ci şi un anumit tip de febrilitate care i-a caracterizat întreaga
carieră, în toate formele ei de manifestare, inclusiv acolo unde disciplina
profesională îl obliga să fie riguros şi economicos în limbaj. Chiar şi mulţimea
studiilor pe care le-a publicat, anvergura proiectelor pe care le-a desfăşurat singur,
apoi alături de colectivele de cercetători şi de studenţi cu care a lucrat peste ocean,
confirmă ideea de febrilitate, de efervescenţă intelectuală care nu pare să fi se fi diminuat pe parcursul vieţii. E acolo
de la început, o efervescenţă de intelectual în formare, pe care o putem citi de pildă în Romanul adolescentului miop,
o carte foarte interesantă şi puţin citită. Vedem efervescenţa asta irupând în diverse forme, în proză, în tot ceea ce
constituie interesantul, neobişnuitul, stratul textului de bază al operei lui Eliade şi încerc prin această formulă
aproximativă – strat de text de bază al operei – să definesc ceea ce Eliade a produs de-a lungul întregii lui vieţi, ca text
confesiv, fie disimulat puţin sau deloc în forme romaneşti, fie sub formă de jurnal de memorii, risipit în publicistică.

Efervescenţa aceasta, care a putut fi văzută de la început, cred că nu s-a diminuat până la sfârşit şi ea explică,
până la urmă, complexitatea şi vastitatea extraordinară a unei opere greu de cuprins şi până la urmă şi greu de
interpretat, prin urmare, încă nefixată într-un portret, într-o definiţie care să facă exclusiv obiectul festivismelor, al
omagiilor. Portretul lui Eliade este portretul unui intelectual încă în mişcare, încă viu, de care trebuie să ne ocupăm
ca intelectuali, cititori, cercetători, interpreţi şi ce om mai fi cu toţii în sala asta şi în afara ei. (L.C. şi A.M.)



17

An XIV - Nr. 1/2008 Zilele Bibliotecii Naţionale a României

Adriana Dumitran – Manuscrise Eliade în Arhiva Societăţii Române de Radiodifuziune

Începuturile radiofoniei în România au fost legate de insistenţele şi eforturile amatorilor de radio şi ale
oamenilor de ştiinţă. Li s-au adăugat oamenii de cultură care au văzut în radio un factor în plus de unificare a ţării,
dar şi de integrare în comunitatea europeană. Realizarea proiectului cultural naţional al Radioului a fost
încredinţat comitetului de programe, care elabora şi realiza structura programelor “care să ne permită a sta
onorabil în rândurile posturilor de emisiune străine”. Din comitetul de programe au făcut parte nume sonore ale
culturii româneşti: Dimitrie Gusti, Adrian Maniu, Liviu Rebreanu, I. Al. Brătescu-Voineşti, Tudor Vianu, Iosif
Nădejde, Constantin Brăiloiu, Dragomir Hurmuzescu, Ioan Simionescu, Vasile Voiculescu, G. D. Mugur, Alfred
Alessandrescu, ş.a.

Atragerea elitelor culturale pentru a conferenţia la radio era o preocupare constantă a membrilor comitetului de
programe. În Memoriile sale, Mircea Eliade
relatează cum a ajuns să conferenţieze la radio,
la invitaţia lui Adrian Maniu, la scurt timp după
întoarcerea din India. Arhiva Societăţii Române
de Radiodifuziune păstrează 51 de manuscrise
ale lui Mircea Eliade – texte ale conferinţelor
rostite la microfon, în perioada 1932-1938.
Manuscrisele lor au intrat in Arhiva Scrisă a
Radioului datorită prevederilor Regulamentului
de funcţionare elaborat de G. D. Mugur în 1932.

Documentele au început să prezinte
semne de deteriorare, astfel că una dintre
primele măsuri de conservare a fost digitizarea
lor. Valoarea documentară şi patrimonială a
Arhivei Scrise a SRR necesită demararea cât
mai urgentă a unui proiect de digitizare
sistematică.
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Expoziţia organizată cu ocazia acestui eveniment a reunit documente din colecţiile speciale ale Bibliotecii
Naţionale a României: cărţi cu dedicaţii, manuscrise, scrisori, cărţi poştale, fotografii care să contureze profilul
intelectual al lui Eliade, dar şi a altor nume importante ale acestei remarcabile generaţii. La acestea s-au adăugat
câteva piese valoroase din biblioteca bibliofilului Ion C. Rogojanu.

Mariana Jaklovsky, specialist în bibliofilie, a vorbit, cu ocazia vernisajului, despre câteva dintre cele mai
preţioase documente expuse: manuscrisul romanului Lumina ce se stinge, pe a cărui copertă apare dedicaţia: “Lui
Mircea Vulcănescu, acest ins căruia îi place atât de mult Bucuria lui Maiorescu. Mircea Eliade”, achiziţionat în
anii ’60; manuscrise şi cărţi cu dedicaţii către Perpessicius, câteva dintre cărţile lui Dan Botta şi Emil Botta; piese
referitoare la Mateiu Caragiale (o diplomă prin care i s-a conferit ordinul Bene merenti şi încă una în grad de cavaler
al Coroanei României, fotografii de familie); scrisori şi versuri în manuscris ale lui Ion Barbu (unele cu dedicaţie
către Alexandru Rosetti), precum şi ale lui Vasile Voiculescu (intrate în colecţiile bibliotecii prin donaţia făcută de
fiul său, Radu Voiculescu, în anii 1978-1979). (L.C. şi A.M.)

ELIADE ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII NAŢIONALE A ROMÂNIEI



În data de 13 decembrie, în
cadrul Zilelor BNR - ediţia a X-a, au fost
marcaţi, printr-o dezbatere-seminar, cei
40 de ani de la înfiinţarea Laboratorului
de patologie şi restaurare a cărţii care
funcţionează în cadrul BNR şi prin
intermediul căruia instituţia îşi
îndeplineşte funcţia de Centru Naţional
de Patologie şi Restaurare. 

La discuţii au participat: dna
Mariana Lucia Nesfântu, şef al

serviciului, împreună cu întreg
personalul laboratorului, dna Cezarina
Bărăian, şef al Laboratorului de
Restaurare de pe lângă Muzeul
Literaturii Române, dna Mariana
Jaklovsky – specialist de carte veche şi
bibliofilă ş.a.

Moderator al acestei întâlniri
profesionale, dna Elena Tîrziman,
director general, a declarat: „Suntem la
un moment aniversar, împlinirea a 40 de
ani de la înfiinţarea Centrului Naţional
de Patologie şi Restaurare. În prezent,
cea mai stringentă problemă este
spaţiul. Acesta trebuie să se afle într-o
minimă stare de funcţionare până la
mutarea în noul sediu, aşadar
investiţiile în acest sens vor fi minime.
Nu se pune problema să nu mai
funcţioneze, ci să-şi reducă volumul de
activităţi pentru un timp. Date fiind
condiţiile obiective, cauzate de
restituirea juridică a sediului,
laboratorul va trebui să se mute într-un
imobil mult mai mic decât cel de acum.

Consider absolut necesar ca
serviciile de Comunicare a Colecţiilor şi
cel de Depozite. Legătorie să colaboreze
mai mult cu Centrul Naţional de
Patologie. În general, tendinţa acestora

este să îşi îndeplinească activitatea
autonom, însă este foarte important să
învăţăm că trebuie să privim instituţia
ca întreg. Serviciile sunt componente ale
aceluiaşi întreg şi depind unele de
altele”.

Dna Mariana Lucia Nesfântu,
şef serviciu Laborator de Patologie şi
Restaurare, a făcut o prezentare care a
punctat câteva dintre problemele şi
rigorile acestei meserii:

- necesitatea unui
personal calificat,
atestat, în condiţiile
în care la noi în ţară
nu există nicio
facultate care să
p r e g ă t e a s c ă
restauratori;
- în calitate de
Centru Naţional de
Patologie şi
R e s t a u r a r e ,
serviciul nostru s-a
ocupat de instruirea
practică a multora
dintre actualii

restauratori; la ora actuală, avem trei
elevi care se pregătesc în restaurare,
precum şi cereri din partea Bibliotecii
Academiei Române, a unor biblioteci
judeţene precum cele din Craiova,
Constanţa, etc.
- restaurarea este o activitate dificilă,
care cere maximum de răbdare, de
concentrare, în special vizuală; uneori,
se lucrează la detalii, unele chiar sub un
milimetru;
- răspunderea este foarte mare; potrivit
principiilor actuale ale conservării şi
restaurării, este mai bine să prevenim
decât să tratăm; pe de altă parte, trebuie
să avem grijă să nu deteriorăm şi mai
mult documentul supus conservării sau
restaurării, decât este deja în momentul
în care a ajuns la restaurare; dat fiind că
se lucrează sub incidenţa Legii
Patrimoniului, se poate ajunge până la
cazuri penale, ceea ce nu prea se
întâmplă în alte sectoare de activitate ale
bibliotecii;
- pentru stabilirea unui diagnostic clar al
documentului, se fac investigaţii privind
aciditatea hârtiei, tipul de hârtie, gradul
de încleiere, etc. 
- condiţiile normale de depozitare cer o
umiditate sub 65%, pentru a preveni

infestarea cu mucegaiurile care distrug
iremediabil hârtia, pielea, gravurile,
adezivii, urmele fiind ireversibile;
mucegaiurile sunt foarte periculoase
inclusiv pentru restauratori şi
conservatori.

Evocările anilor de început ai
laboratorului, făcute de doamnele
Cezarina Bărăian şi Mariana Jaklovsky,
au dovedit reale calităţi de „istorie
orală”. Dacă dna Cezarina Bărăian a
vorbit de anii ‘60, perioadă de început a
laboratorului, când vorbitoarea a fost
selecţionată pentru a participa la
cursurile de restaurare, dna Mariana
Jaklovsky a povestit despre episodul
descoperirii la Şumuleu-Ciuc a unui lot
extrem de valoros de documente (printre
care şi Codex Caioni) ascunse în
peretele bibliotecii, de teama ruşilor,
precum şi despre munca îndârjită a
restauratorilor de a le recupera. 

Un istoric amplu, bine
documentat, a fost prezentat de dna
Claudia Condruz, specialist în
restaurare, în cadrul Laboratorului BNR.
Iată câteva dintre informaţiile cuprinse
în această expunere:

Laboratorul de Patologie şi
Restaurare a fost înfiinţat în 1967, din
iniţiativa doamnei Angela Popescu-
Brădiceni, directorul de atunci al
Bibliotecii Naţionale, în urma vizitei
făcute la laboratorul de restaurare de la
Roma. Laboratorul a fost conceput de la
început pentru a se îngriji de sănătatea
colecţiilor proprii, precum şi pentru a
răspunde riguros ştiinţific problemelor
cu care se confruntau bibliotecile şi
muzeele din ţară.

Nucleul iniţial, format din Gina
Balteş şi Ramiro Georgescu, a fost
specializat în laboratoarele de la Roma.
După terminarea stagiului, Gina Balteş a
condus şi format primul colectiv, alcătuit
din Amelia Teodorescu, Liana Barucev,
Cezarina Bărăian şi Anatolie Cruha.
Laboratorul a fost dotat cu aparatură de
înalt nivel şi şi-a sporit numărul de
specialişti, diversificându-şi operaţiunile
şi rezolvând, în acelaşi timp, problemele
de patologie şi restaurare ale
documentelor din BNR şi din alte
biblioteci şi muzee din ţară. Laboratorul
a putut răspunde astfel eficient şi
competent cerinţelor, ceea ce a condus la
reintroducerea în circuit a nenumărate
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40 de ani de la înfiinţarea Centrului Naţional de Patologie şi Restaurare a documentelor
(1967-2007)



valori ale patrimoniului naţional.
Pe lângă atribuţiile specifice

restaurării, conservării şi cercetării,
laboratorul Bibliotecii Naţionale are şi
sarcina de mare răspundere de a forma
restauratori de carte şi pentru alte
laboratoare. Prin Legea ocrotirii
patrimoniului cultural naţional, nr. 63 din
1974, laboratorul a fost primul centru
naţional de restaurare, singurul loc unde
s-au format restauratorii, atât pentru
laboratoarele muzeale din Bucureşti, cât
şi pentru cele create în ţară. Astfel, au fost
formaţi restauratori din Bucureşti
(Muzeul Literaturii Române, Muzeul
Naţional de Istorie, Muzeul de Istorie al
oraşului Bucureşti, Muzeul Militar
Naţional, Biblioteca Centrală
Universitară), Iaşi, Galaţi, Tulcea,
Suceava, Satu Mare, Cluj Napoca,
Braşov, Sibiu, Alba Iulia, Arad,
Timişoara, Craiova, Râmnicu Vâlcea,
Giurgiu, Călăraşi, etc. De-a lungul
timpului au fost formaţi peste 60 de
restauratori, iar anumite centre din ţară,
precum cele din Iaşi, Alba Iulia, Sibiu ori
cele din Bucureşti (de pildă, cel al
Muzeului Literaturii Române), au început
la rândul lor să formeze restauratori.

Laboratorul a fost preocupat
permanent de modul în care se păstrează
şi se etalează în expoziţii, permanente
sau temporare, obiectele de patrimoniu.
Stau mărturie participările la numeroase
comunicări, simpozioane naţionale şi
internaţionale, expoziţiile patronate de
Ministerul Culturii, expoziţiile din
cadrul Bibliotecii Naţionale a României
ori cele realizate de instituţie în
colaborare cu alte muzee şi biblioteci,
precum Muzeul Cotroceni, Biblioteca
Academiei, Biblioteca Centrală
Universitară Carol I Bucureşti, Muzeul
Naţional al Armatei, etc.

Centrul a încercat să ţină
legătura cu marile centre de profil din
lume: Laboratorul de restaurare de la
Roma, Biblioteca Naţională din Berlin,

Centrul de cercetare asupra operelor
grafice de la Paris ori Laboratorul de
restaurare al Bibliotecii Naţionale a
Franţei. După 1989, în cadrul colaborării
existente între BNR şi European Art
Conservation Trust din Anglia, la
laboratorul de patologie şi restaurare a
cărţii au avut loc, în perioada 1995-
1999, demonstraţii practice de restaurare
a legăturilor vechi în piele şi pergament.

În timp, s-a trecut de la o
restaurare care necesita tratamente
complexe: desfacerea legăturii, albirea
filelor etc., la o restaurare care necesită
intervenţii minime asupra volumelor,
făcând posibilă păstrarea tuturor
elementelor constitutive ale cărţii, ale
legăturii şi ale cotorului original. Fiecare
carte devine astfel un unicat. Intervenţia
minimă merge în paralel cu activitatea de
conservare a fondurilor de carte aflate în
patrimoniu, urmărindu-se în acest fel să
se ţină pasul cu tendinţele actuale ale
restaurării. (L.C. şi A.M.)

50 de ani de la înfiinţarea
Cataloagelor Colective Naţionale

(1957-2007)

Un alt eveniment important marcat
cu ocazia Zilelor Bibliotecii Naţionale a
României din 2007 a fost înfiinţarea
Cataloagelor Colective Naţionale. 

Doamna Marina Iliescu, şef
serviciu, a făcut, în acest sens, un scurt
istoric: Serviciul Cataloage Colective a
fost înfiinţat în 1956. La 10 februarie
1956, Biblioteca Naţională (fosta
Bibliotecă Centrală de Stat) a fost
desemnată drept Centru Naţional al
Cataloagelor Colective. Astfel s-a stabilit
crearea unor cataloage de tip naţional la
care să colaboreze bibliotecile din
întreaga ţară.

În 1957 şi respectiv 1958 au luat
fiinţă Catalogul cărţilor străine intrate în
bibliotecile din România şi Repertoriul
periodicelor străine intrate în bibliotecile
din România, care au apărut neîntrerupt

timp de 50 de ani. Aceste publicaţii au
suferit, de-a lungul anilor, modificări în
format şi periodicitate.

Începând cu 1 ianuarie 1992,
Catalogul cărţilor străine intrate în
bibliotecile din România este editat
trimestrial, iar Repertoriul periodicelor
străine intrate în bibliotecile din
România – anual.

Până la începutul anilor ’90
redactarea acestor publicaţii era extrem
de greoaie. Repertoriul periodicelor era
cel mai greu de realizat. Periodicele
străine intrau în ţară prin două surse:
abonament şi schimb internaţional.
Titlurile periodicelor intrate în ţară prin
abonament se procurau consultându-se
listele de abonament ale Direcţiei de
Expediere a Presei. Titlurile periodicelor
intrate în ţară prin schimb se obţineau
prin corespondenţa dintre serviciul
nostru şi bibliotecile partenere.
Repertoriul periodicelor străine a fost
una dintre primele publicaţii prelucrate
electronic în biblioteca noastră.

La alcătuirea Catalogului
colectiv de carte străină colaborează circa
100 de biblioteci din Bucureşti şi din ţară.
Deoarece fiecare bibliotecă sau grup de
biblioteci aveau un mod specific de
descriere a titlurilor (nu se generalizase
încă descrierea ISBD), serviciului nostru îi
revenea sarcina uniformizării descrierii
conform normelor ISBD(M), şi respectarea
regulilor ISO de transliterare.

Până la prelucrarea electronică
a Catalogului colectiv de carte străină
(începută după 1990), pentru elaborarea
catalogului erau necesare mai multe
operaţii, care luau foarte mult timp şi
care presupuneau un colectiv numeros.
Folosirea programului TINLIB a
eficientizat activitatea serviciului. În
prezent, TINLIB nu mai corespunde însă
cerinţelor. Este necesară realizarea unui
metacatalog care va grupa cataloagele
bibliotecilor şi organizaţiilor partenere
şi va facilita accesul utilizatorilor la
informaţie.  (L.C.)
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„Biblioteca Naţională a Moldovei, care anul acesta a
împlinit 175 de ani, este cea mai veche bibliotecă din
Basarabia. Până în anul 1991, ea a funcţionat ca bibliotecă a
Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, cu funcţii de
centru metodologic, dar fără dreptul de a reprezenta republica
în faţa altor biblioteci sau asociaţii de bibliotecari. Totul se
făcea prin Biblioteca Lenin din Moscova. Din 1991 suntem, în
mod oficial, o bibliotecă naţională şi încercăm să ne aliniem
la statutul şi la tehnologiile celorlalte biblioteci naţionale.
Funcţia principală, ca şi în cazul Bibliotecii Naţionale a
României, este conservarea, salvgardarea patrimoniului
naţional şi transmiterea lui către generaţiile viitoare.
Colecţiile noastre cuprind 3.000.000 de u.b.

Din 1992 instituţia a renunţat la funcţia de centru
metodologic, în favoarea dezvoltării unor proiecte comune cu
bibliotecile din teritoriu. În prezent, avem în curs de desfăşurare
Programul Naţional de Memorie a Moldovei, prin care
Fundaţia Soros a oferit 65.000 de dolari pentru crearea la
Chişinău a unui Centru Naţional de Patologie şi Restaurare a
Cărţilor Vechi. Centrul funcţionează în cadrul Bibliotecii
Naţionale, dar serviciile pe care le prestează se adresează
tuturor bibliotecilor din ţară care participă la acest program.

Un alt mare proiect este si bimol, care are în vedere
crearea sistemului integrat al bibliotecilor din Moldova. Cu
ajutorul aceleiaşi Fundaţii Soros, am cumpărat echipamentul
necesar şi, pe data de 25 decembrie 2007, va fi implementat şi
programul de operare. Va putea astfel să devină funcţional un
catalog naţional partajat la care poate avea acces oricine are
un calculator şi la care poate colabora orice bibliotecă din
Moldova, chiar şi una comunală. Prin intermediul aceluiaşi
sistem, va funcţiona şi împrumutul interbibliotecar. 

Biblioteca şi-a modificat radical şi activitatea
editorială. Cea mai populară lucrare, ajunsă deja la ediţia a

XV-a, este Calendarul Naţional, cu un conţinut enciclopedic -
date memorabile, aniversări, personalităţi din întreaga lume,
cele mai multe fiind din Basarabia, România şi Ucraina. În luna
februarie a anului 2008, când va fi pus în funcţiune sistemul si
bimol, va exista o bază de date Who is who a spaţiului cultural
românesc. Printre publicaţiile editate de instituţie se mai
numără revistele Magazin bibliologic şi Gazeta bibliotecarului.

În ceea ce priveşte bibliografia naţională, Biblioteca
Naţională editează Exteriorica şi Teze de doctorat, celelalte
fascicole fiind realizate de Camera Naţională a Cărţii. Avem
mai multe proiecte legate de Exteriorica, în primul rând un
almanah despre imaginea Republicii Moldova peste hotare.
Am stabilit legături cu diaspora din Statele Unite, Germania,
Canada, etc., iniţiind un colectiv cultural, istoric şi ştiinţific al
basarabenilor în lume. Acest colectiv organizează o serie de
expoziţii şi comunicări ştiinţifice. Proiectul are şi o
componentă editorială – Basarabenii în lume. La elaborarea
acestei bibliografii, am colaborat şi cu doamna Hermina
Anghelescu, pe care desigur o cunoaşteţi”.

În cadrul Zilelor BNR a fost semnat şi un protocol de
colaborare între cele două instituţii, Biblioteca Naţională a
României şi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. Cu
acest prilej, dna Elena Tîrziman, director general, a spus:
„Mulţumim dlui director Alexe Rău pentru intenţia şi dorinţa
sinceră de a colabora cu Biblioteca Naţională a României.
Prin acest protocol, ne angajăm să ne sprijinim reciproc în
manifestări ştiinţifice, literare şi culturale şi în proiectele
comune. Am căzut de acord cu dl director că e foarte bine ca
şefii noştri de servicii să se cunoască şi să colaboreze direct.
În această idee, protocolul este însoţit de obiective specifice,
pentru fiecare serviciu în parte. Ne propunem să ne sprijinim
reciproc în realizarea seriilor bibliografiei naţionale, în
special Românica, respectiv Exteriorica”.

Alexe Rău – Biblioteca Naţională a Moldovei, tradiţie şi perspective
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Palatul Camerei de Comerţ, în prezent sediul
Bibliotecii Naţionale a României, este opera unor personalităţi
ale lumii tehnice româneşti, care au lucrat cu pasiune şi
pricepere, asigurându-i rezistenţă la cutremure şi durabilitate
în timp. Edificiul a devenit un monument de arhitectură şi
adăposteşte o parte a nepreţuitului tezaur documentar al ţării.

În anul 1904, o dată cu promovarea în Parlament a
Legii Burselor de Comerţ, inginerul George Asan, preşedintele
Camerei de Comerţ, era primit în audienţă de regele Carol I,
prilej cu care se aducea în discuţie problema clădirii. Regele
sugera construirea unui local propriu, promiţând că guvernul
va oferi un teren într-o zonă centrală. Prin Legea din 25
februarie 1906, “locul statului din colţul ce face strada
Doamnei cu strada Vestei (aşa se numea strada Ion Ghica)
rămas vilan pe urma dărâmării fostei clădiri a clucerului
Bărcănescu, unde odinioară fusese aşezat Senatul ţării, în
suprafaţă de 2.215 metri pătraţi, este dăruit Camerei în
vederea construirii Palatului propriu“.

Imediat, se înfiinţează o comisie compusă din
inginerul George Asan, preşedintele Camerei, Mauriţiu Blanck
şi inginerul Nicolae Zane, membrii ai Camerei, “cu scopul de
a lua toate măsurile ce le-ar socoti menite spre buna
îndrumare a clădirii Palatului“. La începutul anului 1907 se
anunţa concursul pentru întocmirea planurilor Palatului Bursei
şi Camerei de Comerţ, în Analele de Arhitectură, Monitorul
Licitaţiunilor, la pagina 13, specificându-se că se acordau trei
premii: premiul I – 8.000 de lei aur, premiul II – 5.000 de lei

aur şi premiul III – 3.000 de lei aur. 
În urma concursului internaţional de arhitectură

desfăşurat în 1907, la care s-au prezentat 14 proiecte
aparţinând unor arhitecţi români, francezi, germani şi
austrieci, arhitectul român Ştefan Burcuş a obţinut premiul I.
Arhitectura edificiului este în stil baroc (cornişe întrerupte,
mansarde cu lucarne în decoraţii expresive; intrarea principală
are un balcon în consolă peste care domină un arc în plin cerc).
Se remarcă, în ansamblu, o gradaţie în tratarea arhitecturală a
palatului, de la postamentul masiv de beton, până la
balustradele forjate ale balcoanelor. Palatul era apreciat de
critica vremii ca fiind un monument de o maiestate simplă şi
frumoasă, cu o faţadă grandioasă, clasică şi vie. Arhitectura
sălilor, fosta sală a bursei, fosta sală de şedinţe, scara de
onoare, sunt realizate cu multă măiestrie şi cunoaştere a artei
decorării interioare. 

Arhitectul Ştefan Burcuş s-a născut în 1870 la Bacău.
După terminarea liceului urmează Şcoala de Arte şi Meserii,
apoi Şcoala de Arhitectură. Am găsit în documente că în 1892,
pentru a putea urma Şcoala de Arhitectură, a ocupat funcţia de
bibliotecar şef al Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele, celebra
şcoală de la Griviţa, în 1896 fiind apreciat de însuşi ministrul
lucrărilor publice care aproba prin ordin “domnului Ştefan
Burcuş, bibliotecar al şcolii, un concediu nelimitat spre a
studia în străinătate arhitectura“. În aceste condiţii, Ştefan
Burcuş s-a prezentat la concursul de admitere al Şcolii de Belle
Arte de la Paris, secţia de Arhitectură, clasându-se în fruntea
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celor 450 de candidaţi. După studii strălucite s-a întors în ţară,
în 1900, cu titlu de arhitect diplomat al guvernului francez.

Cu ocazia expoziţiei aniversare din 1906 – 40 de ani
de domnie a regelui Carol – dr. Constantin Istrate îi invită pe
arhitecţii Ştefan Burcuşi şi Victor Ştefănescu să întocmească şi
să conducă lucrările oficiale, cuprinse în planul expoziţiei,
plan care se mai păstrează şi astăzi. Ştefan Burcuş este
proiectantul Palatului Artelor, o splendoare din parcul Carol,
care a fost demolată în 1940 din cauza cutremurului şi a
faptului că a ars. Tot lui i se datorează Palatul Administrativ
din Craiova şi Catedrala Episcopală din Galaţi, proiectată în
colaborare cu arhitectul Petre Antonescu. Ştefan Burcuş s-a
stins din viaţă în 1928.

Puţină lume, chiar din domeniul nostru, ştie că
structura de rezistenţă a clădirii în care ne aflăm a fost realizată
din pereţi structurali din cărămidă cu o calitate de 150kg/cm2.
Dumneavoastră nu vă spune nimic acest lucru, dar cărămizile
actuale sunt făcute să rezite la doar 50kg/cm2. Planşeele sunt
din beton armat pentru a asigura stabilitatea la cutremur, deşi
nu se vorbea pe atunci de cutremure sau de rezistenţă la foc.
Cel care a întocmit proiectele de beton a fost Gogu
Constantinescu, care va deveni părintele sonicităţii,
recunoscut ca unul dintre marii savanţi ai lumii.

Gogu Constantinescu s-a născut în 1881 la Craiova.
După absolvirea Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele, a fost
angajat inginer la Serviciul de Studii şi Construcţii din
Ministerul Căilor Publice, condus de un mare inginer pe care
l-am avut noi, Elie Radu. Gogu Constantinescu este
recunoscut ca teoreticianul betonului armat şi promotorul
acestui material apărut în lume la începutul secolului XX.

Printre primele lucrări proiectate în ţara noastră, amintim
Palatul Patriarhiei (fosta Cameră a Deputaţilor), Cazinoul din
Constanţa, Palatul Ministerului Lucrărilor Publice (Primăria
de astăzi), Arenele Romane. Dezamăgit, pentru că nu putea să
proiecteze în continuare astfel de lucrări, la 27 de ani pleacă în
Anglia unde devine părintele sonicităţii. Gogu Constantinescu
este un savant recunoscut în întreaga lume; a apărut într-un
tablou în 1925 alături de cei 20 de mari savanţi ai lumii. În
România nu mai ştie nimeni de Gogu Constantinescu şi doar
din când în când îl aniversăm. E datoria noastră să îndrumăm
generaţiile tinere şi să le spunem mereu despre aceste lucruri
pentru că am avut şi avem nişte rădăcini formidabile!

Imediat după predarea proiectelor de arhitectură şi
rezistenţă s-a organizat licitaţia pentru construcţia clădirii, iar
rezultatele au fost anunţate în Analele de Arhitectură din anul
1907. Lucrarea a fost evaluată la 800.000 de lei aur. La 11 mai
1908 s-a pus piatra de temelie a Palatului, în prezenţa familiei
regale şi a membrilor guvernului. Actul de fondare din 1908,
aflat la Arhivele Naţionale, atestă grija pe care beneficiarul –
Camera de Comerţ – o avea pentru calitatea construcţiei şi
cheltuirea banului public, grijă dovedită şi prin numirea
arhitectului Toma Dobrescu la supravegherea lucrării ca
diriginte. Lucrările au început în 1908 şi s-au desfăşurat în
mod susţinut, astfel încât după trei ani, la 27 mai 1911,
clădirea este inaugurată în prezenţa regelui Carol I.

Amintesc că a existat o bibliotecă a Ministerului
Lucrărilor Publice între 1900 şi 1940. Am căutat această
bibliotecă şi am găsit-o în 1985, vis-à-vis de spitalul Colţea,
unde era CDCAS-ul; din păcate astăzi a dispărut.

(L.C. şi A.M.)



Prezent la ediţia din acest an a Zilelor Bibliotecii Naţionale a României, istoricul Dinu C. Giurescu a vorbit despre
ultima apariţie a Editurii Fundaţiei Culturale Gheorghe Speteanu: 

„Cartea Bucureştii ce se duc se datorează lui Henri Stahl, părintele stenografiei şi paleografiei româneşti. Fără
îndoială, Stahl era un îndrăgostit de un oraş pe cale de dispariţie. Era sfârşitul secolului al XIX-lea, când Bucureştii făceau loc
modernizării. Henri Stahl spunea – şi lucrurile sunt valabile şi astăzi – că multe clădiri istorice pier fără ca măcar o fotografie
să le păstreze amintirea, că dealurile sunt tăiate, Dâmboviţa se astupă, bisericile dispar strivite de casele de raport, cartiere
întregi cad victime târnăcopului. Stahl aducea în discuţie o problemă care şi astăzi este actuală, după dezastrul sistematizării
Capitalei din anii ′80 – dispariţia stilului românesc. Sigur că un om îndrăgostit vede şi  lucrurile bune, şi Henri Stahl evocă
şoseaua Kiseleff de Sfântul Ilie, în plină vară, Cişmigiul şi mahalalele. 

Locul pe care-l ştiam de Piaţa Jianu, pe când eram băiat de liceu, a devenit, în timpul războiului, Piaţa  Adolf Hitler,
apoi piaţa Iosif Visarionovici Stalin. După moartea acestuia, statuia sa a fost dată jos, piaţa primind numele de Aviatorilor. În
prezent, se numeşte Charles de Gaulle… Ar fi bine ca memoria fotografică să înregistreze plăcuţele care marcau numele acestui
loc central, unde acum prezidează o clădire care le striveşte, prin proporţii, pe toate cele din jur. Astăzi nu mai dărâmăm
Bucureştii cu buldozerul, cum o făcea vechiul regim, ci cu ajutorul blocurilor-turn de 22 de etaje.

Nicolae Iorga s-a aplecat cu interes asupra cărţii lui Stahl. La fel şi nepotul lui Henri Stahl, Paul Stahl, cel care şi
scrie un cuvânt introductiv. Diferenţa dintre Bucureştii de-atunci şi cei din anii ′80, de pildă, e foarte simplă: atunci se înlocuiau
nişte case particulare prin alte case, tot proprietate particulară. La baza construcţiei oraşului stătea reţeaua stradală, păstrată
în bună parte, şi proprietăţile particulare. Henri Stahl deplânge faptul că în locul vechilor case cu prispă şi cerdac apar cele
imitând moda franţuzească. În anii sistematizării, ca şi în prezent, nu mai este vorba de proprietăţi particulare, ci de clădiri
mari, destinate fie colhozului urban, fie unor  interese economice generale.

Fundaţia Speteanu are meritul că, în cadrul colecţiei Memoria Bucureştilor, i-a editat, printre alţii, pe Ionescu Gion şi
Dimitrie Papazoglu”.

Bibliologul Constantin Mălinaş a prezentat ultima sa carte – Medalionul ca document de bibliotecă. Lucrarea este
dedicată unui tip de document puţin prezent în bibliotecile noastre: „Multe decenii aceste piese au fost colecţionate de muzee,
dar domeniul a fost salvat propriu-zis de colecţionarii particulari, care au făcut un efort şi sufletesc, şi financiar, pentru a
aduna colecţii semnificative şi pentru a iniţia şi produce medalii, fie în atelierele gravorilor şi artiştilor plastici, fie în
colaborare cu Monetăria Naţională. Există o producţie bogată de medalii în România şi aceasta motivează preocuparea şi
atenţia pe care şi bibliotecarii ar trebui să o acorde acestui tip de document. Bibliotecile pot colecţiona, la urma urmei, orice
tip de document, în măsura în care el este purtător de informaţii semnificative. Biblioteca Universităţii din Viena colecţionează
de vreo 200 de ani machete ale  spectacolelor de teatru. Acest tip de materiale este foarte interesant pentru istoria
spectacolului, chiar dacă este destul de incomod de depozitat. Am încercat să fac ceva asemănător pentru medalie şi a rezultat
această carte care are şase capitole şi care îşi propune să prezinte acel cuantum de informaţii de care bibliotecarul de la
prelucrare, catalogare, bibliografie, poate să aibă nevoie în abordarea acestui tip de material – medalia, placheta,
medalionul, indiferent de tipul de suport”. (A.M.)
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Agenda editării

♦ Apărut în primăvara anului 2007, numărul 2/2006 din
Revista Bibliotecii Naţionale a României a inclus grupaje dedicate
aniversării a 400 de ani de la naşterea lui Rembrandt (1606-2006)
şi Anului Carol I – Casa Regală a României în documente (câteva
titluri: prof. dr. Ion Bulei – Carol I – imaginea unui rege; acad.
Gabriel Ştrempel – G. T. Kirileanu – un bibliotecar regal; prof.
univ. Sergiu Iosipescu – Carol I şi idealul naţional roman; dr.
Mioara Ioniţă – Consideraţii privind alegerea unei reşedinţe de
varǎ princiare; drd. Marian Ţuţui – Familia regală în documente
cinematografice; Gabriela Dumitrescu – Carmen Sylva şi Pierre
Loti – O prietenie literară; Georgeta Filitti – Ella Filitti şi principele
Carol (jurnal şi corespondenţă); Mariana Jaklovsky – Carmen
Sylva – bibliofilie modernă pe cale regală). 

Numerele 1-2/2007 ale revistei au reunit o serie de articole
pe tema Confluenţe: textul şi imaginea (Letiţia Constantin –
Câteva observaţii privind istoria politică a imaginii; Lucian Popa –
O fiinţă de „hârtie” – pisica în literatură şi în artele plastice;
Adriana Dumitran – Arta fotografiei în România (1840-1900) –
document şi mentalitate; Dana-Silvia Ţilică – Scurt comentariu pe
marginea unui manuscris spaniol din secolul XVII; Mariana
Jaklovsky – Legătura de carte românească – naşterea unor motive
ornamentale, etc.). La secţiunea Eveniment, amintim: Anul
Mircea Eliade (1907-2007) – O perspectivă bibliografică asupra
fenomenului Mircea Eliade (cercetare bibliografică asupra ediţiilor
româneşti şi străine din şi despre Mircea Eliade), 14 IULIE – Ziua
Naţională a Republicii Franceze – Franţa şi crearea României
moderne (comunicări susţinute de Georgeta Filitti, acad. Constantin
Bălăceanu-Stolnici şi Jean François-Peres). Sumarul oferă, în
rubrica Biblioteca secolului XXI, şi câteva articole pe teme
biblioteconomice de interes: prof. dr. Hermina G.B. Anghelescu –
De la Detroit la Sibiu; James E. Schultz – Evaluarea rezultatelor
muncii catalogatorilor: două posibile metode; Amy F. Fyn –
Colaborări în spaţiul universitar: parteneriate între bibliotecile
universitare şi facultăţi; Pamela L. Bayer – Programele Open
Source: o alternativă pentru biblioteci; Denisa Eustasius –
Programele bibliografice open source; Dina Paladi – Reguli de
morală profesională.

♦ Catalogul Editurilor din România, lansat de Biblioteca
Naţională a României cu ocazia Târgului de Carte
GAUDEAMUS, Ediţia a XIV-a, noiembrie 2007, este rezultatul a
peste 15 ani de activitate a Centrului Naţional ISBN. Lucrarea este
un material de referinţă pentru activitatea editorială din România,
reunind aproape 5.000 de înregistrări de edituri româneşti de carte,
înscrise în perioada ianuarie 1990 – august 2007. Organizarea
geografică, pe judeţe, iar în cadrul fiecărui judeţ – alfabetică a
materialului, precum şi indexul de edituri pe care-l oferă fac din
acest catalog un util instrument, marcând un nou pas în colaborarea
dintre Biblioteca Naţională a României şi toţi cei implicaţi în
“lanţul circulaţiei cărţii” (editori, bibliotecari, difuzori, tipografi,
librari, etc.).
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♦ Volumul Informare şi documentare: lucrări
ale sesiunilor profesionale 2007 a apărut la editura
Bibliotecii Naţionale a României în decembrie 2007. Cu
un conţinut compozit, volumul cuprinde atât articole de
prezentare a misiunii şi activităţilor serviciilor BNR, cât
şi de analiză a unor subiecte bibliologice de interes.

Aurelia Perşinaru, Mihaela Stanciu, Nicoleta
Corpaci şi Laura Mărgărit se ocupă de Numerotarea
standardizată ISBN-ISSN şi de Programul CIP în
România; Silvia Căpăţână – de istoria Depozitului legal
în ţara noastră; Virginica Iamandi şi Andreea Răsboiu –
de activităţi, procese şi politici de achiziţie; Elena Niţu şi
Doina Stănescu – de împrumutul interbibliotecar, precum
şi de funcţia de centru naţional de schimb internaţional.

Noile principii şi filosofii de catalogare,
problematica descrierii bibliografice standardizate şi a
indexurilor alfabetice, constituirea Listei de vedete de
subiect enciclopedice româneşti – LIVES-Ro sunt
câteva dintre temele abordate de specialiştii Serviciului
Catalogare. Clasificare (Victor Duţescu, Doina Lincu,
Nina Dumitrescu, Viorica Constantin, Maria Stăncescu,
Denise Rotaru).

Izabela Lişman, Carmen Stângaciu-Cărăuşu,
Elena Tălpeanu şi Delia Chiru se ocupă de relaţiile
Bibliotecii Naţionale a României cu publicul, de produse
şi servicii, de soluţiile de marketing avute în vedere
pentru a răspunde optim aşteptărilor acestuia.

Colecţiile Speciale sunt prezente cu un consistent
grupaj de articole privind structura colecţiilor de
documente de patrimoniu ale BNR, piesele cele mai
valoroase ale colecţiei de carte bibliofilă românească,
problematica identificării, catalogării şi prezervării
incunabulelor, fotografiilor, manuscriselor, partiturilor şi
documentelor audio-video, proiectele româneşti şi
europene privind digitizarea documentelor de patrimoniu,
etc. (Doina Nemeş, Dana-Silvia Ţilică, Elena-Maria
Schatz, Marilena Popescu, Cristina Marinescu, Ana
Pleşia, Mihaela Niculescu, Mariana Radu).

Din sumar mai amintim: articolul Dinei Paladi
despre standardele naţionale şi internaţionale din
domeniul biblioteconomic, cel al Sandei Ciucur despre
activitatea BNR, în calitate de agenţie bibliografică
naţională, cel al Marianei Lucia Nesfântu privind
Laboratorul de Patologie şi Restaurare al BNR, articolele
de prezentare a filialelor Batthyaneum – Alba Iulia şi
Omnia – Craiova (Ileana Dârja şi Doina Ghiţă), precum şi
cele semnate de Nicoleta Rahme şi Veronica Popa privind
vizitele documentare întreprinse de BNR în 2007.

În Cuvânt înainte, conf. dr. Elena Tîrziman,
director general, vorbeşte despre „funcţiile de
importanţă socială” ale Bibliotecii Naţionale a
României (cele de conservare şi informare, funcţia
culturală, funcţia educaţională, etc.), precum şi de
tipurile de public / partener vizate de această instituţie de
rang naţional. (L. C.)
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Vali Constantinescu

In memoriam: Angela Popescu-Brădiceni (7 noiembrie 1928 – 8 noiembrie 2007)

“Înfiinţarea Bibliotecii Centrale de Stat a apărut ca o necesitate, ca o instituţie care lipsea României, care lipsea
Bucureştiului, adică o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic, la care să aibă acces publicul larg, şi care să îndeplinească

funcţiile specifice unei biblioteci naţionale după standardele UNESCO şi ale altor ţări din lume”.
Angela Popescu-Brădiceni

Absolventă a Facultăţii de Filologie, specializarea Limba şi Literatura Italiană, după ce a fost mai întâi profesor
şi apoi bibliotecar la Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea, precum şi la Camera Cărţii din România,
între 1951-1955, Angela Popescu-Brădiceni a fost la cârma acestei instituţii de la 1 octombrie 1955 până în decembrie
1989.

Putem spune fără a greşi că Angela Popescu-Brădiceni a format generaţii de bibliotecari, a creat o instituţie
naţională de prim rang, Biblioteca Naţională, pe care a condus-o din 1955 până în 1989.

A avut o activitate impresionantă în domeniul biblioteconomiei româneşti, impunându-se rapid în ţară şi în
străinătate. A scris lucrări de specialitate, invidiate de colegi din alte biblioteci din străinătate, prin calitatea lor, şi a fost
invitată de multe ori la colocvii, întâlniri, simpozioane din străinătate.

Fără exagerare, Biblioteca Centrală de Stat a fost idealul de o viaţă al Angelei Popescu-Brădiceni. A iubit această
instituţie până la sacrificiu, neglijându-şi viaţa particulară, propria familie. Avea multe calităţi Angela Popescu-Brădiceni:
iubire de carte, putere de muncă, abnegaţie, mândrie, exigenţă cu sine şi cu cei din jur, ambiţie. Atunci când se spunea
Angela Popescu-Brădiceni, apărea imediat şi exclamaţia: Deşteaptă femeie!

Minte sclipitoare, cu o luciditate fără greş, cu puţin înaintea morţii, încă mai vorbea cu însufleţire despre
bibliotecă, parcă toate se întâmplaseră ieri – am fi putut profita de asta, nu am făcut-o. Acum regretăm şi realizăm că ne-
ar fi putut spune multe legate de Bibliotecă pentru că ştia TOTUL!

Desigur, istoria bibliotecii româneşti o va menţiona permanent pe dna Angela Popescu-Brădiceni, şi acolo îşi va
ocupa locul meritat cu adevărat.

Iată câteva dintre funcţiile ocupate de către fostului director al BNR, Angela Popescu-Brădiceni, între 1955 şi
1989:
- membru în Comisia XII “Metodologie şi Documentare” a Consiliului Naţional de Cercetare Ştiinţifică (1964-1967);
- membru în Comisia Naţională a Patrimoniului Cultural Naţional (1974-1990);
- membru şi secretar al Secţiei de Informaţii a Comisiei Naţionale Române pentru UNESCO (1964-1990);
- membru în Consiliul Ştiinţific al Centrului de Documentare Ştiinţifică al Academiei Române (1964-1967);
- observator FIAB/IFLA şi vicepreşedinte al celei de a II-a Conferinţe Europene privind schimbul internaţional de
publicaţii, organizată de UNESCO, la Viena, în 1972;
- membru în Comitetul de Conducere al Comisiei de Publicaţii Oficiale a Federaţiei Internaţionale de Bibliotecari şi
Biblioteci (FIAB/IFLA), 1972-1977;
- expert UNESCO şi raportor la reuniunile de experţi organizate de UNESCO pentru realizarea Proiectului de creare a
unei Bănci Europene de Date culturale, proiect emanat în cadrul Conferinţei Generale de la Helsinki (Bucureşti 1977,
Bruxelles 1978, Liège 1979, Budapesta 1980, Zagreb 1981, Namur 1982 şi Zagreb 1983);
- expert UNESCO la Congresul Internaţional organizat de UNESCO pe tema Principii de Catalogare (Paris, 1961).

Lucrări elaborate:
- „Conceptul de bibliografie naţională retrospectivă în lumina cerinţelor istoriei naţionale”. În: Culegere de Comunicări
ştiinţifice editate de Comisia Patrimoniului Cultural Naţional. Bucureşti: Comisia Patrimoniului Cultural Naţional, 1980.
- Les structures documentaires existant en Roumanie dans le domain culturel. În: Etudes de cas préparées pour la Réunion
d’experts sur le projet de création d’une Banque Européenne de Données Culturelles. Bucarest, 2-4 mars 1977.
UNESCO, Bucarest.
- ALA World Encyclopedia of Library and Information Services. Chicago, 1980. (coautor)
- Manualul de Schimburi Internaţionale / UNESCO. ed. a IV-a. Paris, 1977. (revizie ştiinţifică)

Documente de lucru elaborate în cadrul UNESCO:
- L’extension d’un bâtiment de bibliothèque nationale prévu dans la phase de projection / UNESCO. Roma, 1973.
- Le contrôle bibliographique des publications officielles en Roumanie. FIAB/IFLA, Lausanne, 1976.
- Réflexions préalables sur les travaux concernant les données secondaires de la Banque Européenne de données culturelles
/ UNESCO. Budapest, 1980.
- Le contrôle bibliographique des publications en bibliothéconomie dans le contexte de la Banque Européenne de données
culturelles / FIAB/IFLA. Leipzig, 1981.
- Nouvelles rémarques sur les thésauri du développment culturel / UNESCO. Zagreb, 1983.

An XIV - Nr. 1/2008 In memoriam Angela Popescu-Brădiceni

27



Roxana Şorop

Tipologia şi evoluţia cărţii în Evul Mediu

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au simţit nevoia să transmită
informaţii, fie celorlalţi membri ai comunităţii în care trăiau, fie generaţiilor
următoare. De-a lungul timpului, s-au folosit diferite mijloace de stocare şi
de transmitere a informaţiei, începând cu colţurosul zid al unei peşteri şi
terminând cu CD-urile sau DVD-urile zilelor noastre.

Prin acestea din urmă, cu ajutorul sistemelor de telecomunicaţii, s-
au înlăturat distanţele dintre oameni, pe când prin utilizarea scrisului, s-au
compensat limitele memoriei biologice, iar descoperirea tiparului a pus
bazele memoriei sociale constituită din cărţi şi publicaţii.

Scrisul, manifestat sub diferite forme: sintetice, analitice,
ideografice, cuneiforme, hieroglifice sau fonetice, trebuie înţeles ca un
fenomen istoric şi interpretat în conexiune directă cu progresul civilizaţiei
umane, pe care îl reflectă. În istoria civilizaţiei umane au fost utilizate mai
multe suporturi pe care se puteau transmite informaţiile indispensabile
progresului.

Din punct de vedere cronologic, după inscripţiile efectuate de
obicei pe piatră, tăbliţe de lemn, papirus, după codexuri (care ca sens
restrâns însemnau trunchi de copac), plăcuţe de argilă arsă, oase de animale
(cerb, miel, broască ţestoasă, chiar scoici), obiecte de ceramică, frunze de
palmier, aloe, măslin, pergament ori mătase, urma inevitabil să apară un
nou tip de suport accesibil şi la îndemâna oricui – hârtia…

Manufacturarea hârtiei îşi are originea în China anului 100 d.C. În
Evul Mediu târziu, cuceririle arabilor au favorizat răspândirea acesteia,
aducându-i-se chiar şi inovaţii, ca de exemplu, înlocuirea sitei de bambus
folosită de chinezi cu una metalică sau folosirea încleierii cu adezivi
proteici. Procesul de fabricare începea cu adunarea materiei prime:
zdrenţele. Trierea se făcea după natura zdrenţelor (in, bumbac), după
calitate (noi, vechi) şi după culoare. Materialele astfel triate erau tratate cu
cenuşă de brad, folosită ca degresant şi decolorant. Hârtia rezultată era un
strat subţire, fibros, putând fi utilizat drept suport pentru scris.

Ulterior, pentru obţinerea fibrelor vegetale s-au utilizat şi alte
materii prime: lemnul coniferelor şi al foioaselor, paiele gramineelor,
cârpele şi deşeurile care conţin fibre de cânepă, in, bumbac, chiar şi
maculatură (hârtie care a mai fost întrebuinţată).

Scheletul tuturor celulelor vegetale este alcătuit din celuloză şi
substanţele care o însoţesc (aşa-numitele substanţe încrustate: lignină,
hemiceluloză, grăsimi, pectine şi substanţe minerale). Celuloza se găseşte
în formă mai pură în fibrele de bumbac, in şi cânepă. Bumbacul conţine
aproximativ 95% celuloză. Fibrele lemnului au celuloză în cantităţi mai
mici, dar mai compacte. Hârtia obţinută din fibre textile are o remanenţă
mare în timp, fiind mult mai stabilă din punct de vedere chimic decât hârtia
obţinută din pastă de lemn, al cărei conţinut mare de lignină o face să aibă
o durabilitate scăzută.

După apariţia hârtiei, în China secolului al II-lea, şi răspândirea sa
în secolele VI şi VII în Japonia, Coreea şi ţările arabe, ea a pătruns în
Europa între secolele XI şi XII.

În ţara noastră, primele mori datează din secolul al XVI-lea, când
în Transilvania în 1539 funcţiona o moara de hârtie la Orlat, lângă Sibiu, iar
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Manuscris, sec. IX.

Letrină, sec. XI.

Origene. Commentarii la Epistolele către
romani ale Sfântului Pavel. Italia, s. XI-XII.

Comentarii la Epistolele Sf. Pavel. 
Italia, sec. XII.



în 1546 la Braşov. În Moldova, hârtia se produce începând cu 1583. Din
secolul al XVII-lea, hârtia s-a fabricat şi în Ţara Românească, la
Câmpulung din 1643, la Călimăneşti din 1646 şi la Râmnicu Vâlcea din
1673. Primele fabrici mari de hârtie vor fi deschise la Buşteni în 1882 şi la
Bacău în 1885.

Descoperirea tiparului cu litere mobile de către Johann Gutenberg
în anul 1445 avea să grăbească evoluţia omenirii, prin tirajele mari şi prin
accesul relativ ieftin la carte care ajunge, prin intermediul bibliotecilor, în
mod gratuit la omul de rând.

Creşterea numărului de volume, nevoia de noi cunoştinţe sau de
reactualizare a celor din trecutul istoric, interesul tot mai mare pentru
cunoaştere, nevoia de a ordona şi conserva colecţiile au determinat apariţia
bibliotecilor. Acestea au cunoscut o înfloritoare dezvoltare în perioada
medievală, când s-au adunat manuscrise şi cărţi tipărite, provenite din
bibliotecile ordinelor religioase, din colecţiile particulare sau donaţii, din
colecţiile gimnaziilor şi liceelor existente îndeosebi în oraşele abia
întemeiate.

Bibliotecile, însă, au existat şi în Antichitate, când erau amplasate
în vecinătatea templelor. Mai târziu, în Evul Mediu, puteau fi găsite în
scriptoriile mănăstirilor, unde călugării caligrafi concepeau şi realizau
manuscrise pe foi de papirus sau de pergament.

După linierea prealabilă a suportului, scribul se înarma cu pene de
gâscă sau de lebădă, cu cerneală de carbon, pensule şi pigmenţi pentru
ilustraţii, cu unelte pentru ornamentaţii şi pentru aurit paginile. Scribul-
copist medieval şi atelierul său de lucru, scriptoriul, devin simboluri grafice
şi motive decorative frecvente în miniaturile din manuscrisele şi cărţile
creştine ale secolelor XI-XV.

Primii copişti au fost călugări. Pe un Missal din Troyes (secolul al
XI-lea) este reprezentat un călugăr-copist şi pupitrul său format din două
planşe suprapuse pe care scrie cu foile de pergament în preajmă. În epoca
carolingiană, fiecare manuscris al unei Evanghelii începea cu un portret al
evanghelistului, nelipsit ca simbolul cărţii. Sfinţii irlandezi apar totdeauna
pictaţi cu o carte în mână sau înconjuraţi de cărţi.

De scribul-copist, devenit ulterior bibliotecar, a depins vreme de
nouă secole – secolele V/VI-XV – siguranţa patrimoniului literar, filosofic
şi ştiinţific al lumii. Sub autoritatea lui au stat viaţa şi acurateţea textelor
(caligrafiere, colaţionare, corectură), modul lor de redactare, de punere în
pagină şi de ilustrare. Copistul trebuia să aibă noţiuni de cultură generală şi,
mai ales, de lingvistică şi gramatică (greacă şi latină).

Cartea, în formatul pe care îl ştim cu toţii, a urmat un proces
evolutiv. În Evul Mediu, forma de prezentare a cărţii era codexul (lat. codex,
-cis = scoarţă, trunchi de copac), tăbliţa de scris, având ca model tablele
romane legate cu balamale. Codexul, strămoşul cărţii contemporane, era mai
uşor de mânuit şi se putea scrie pe ambele feţe ale papirusului,
pergamentului sau hârtiei. Forma cărţii a făcut necesară apariţia paginaţiei şi
a titlului. Acum câteva sute de ani, o carte de calitate era frumos legată şi
împodobită, formând un tot unitar ridicat la rangul de artă.

Dintre multiplele inovaţii care au transformat Europa Evului
Mediu, probabil niciuna nu a fost mai importantă ca metamorfoza
cuvântului scris. Evoluţia scrisului în această perioadă a atins un punct
culminant în 1450, când Johannes Gutenberg a inventat tiparul cu litere
mobile şi a revoluţionat astfel comunicarea umană.

Primele cărţi apărute, între 1450 şi 1500, numite incunabula, au
preluat denumirea tehnicii de tipărire – prin crearea unor matriţe în lemn în
formă de leagăn – şi ceea ce este de remarcat e faptul că Principatele
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Miscelaneu  - texte omiletice.
Italia, sec. XI-XII.

Vieţile Sfinţilor. Germania, sec. XII.

Viaţa Sf. Francis. Germania, cca. 1300.

Livres d’Heures. Franţa, cca. 1500.
Adoraţia magilor.



Române s-au numărat printre primele ţări care au introdus tiparul imediat
după anul 1500. Macarie a fost primul tipograf care la 11 noiembrie 1508
a terminat tipărirea Liturghierului la Mănăstirea Dealu în Târgovişte.

Frumuseţea şi varietatea manuscriselor şi a cărţilor tipărite,
începând cu cele mai timpurii manuscrise religioase şi cărţi de rugăciuni
ilustrate, până la operele clasicilor Antichităţii şi primele cărţi tipărite cu
litere din metal, constituie bogăţia oferită de perioada medievală
patrimoniului cultural uman. Voi încerca în continuare o scurtă clasificare
a acestora.

Cuvântul Sacru
O trăsătură distinctivă a culturii medievale o reprezintă venerarea

Sfintei Scripturi. Din dorinţa de a clarifica pasajele ambigue din Biblie,
părinţii religiei creştine ofereau interpretări care, atunci când erau apropiate
de învăţămintele ortodoxe, erau transmise din generaţie în generaţie ca părţi
ale tradiţiilor sacre. Deşi influenţele intelectuale romane erau încă puternice
la începutul Evului Mediu, creştinismul va fi cel ce îşi va exprima forţa
spirituală în crearea şi înălţarea propriilor monumente de artă şi literatură. În
primele secole ale creştinismului exista o literatură exegetică abundentă de
interpretări. În secolul XII, teologii au compilat aceste interpretări ortodoxe
într-o colecţie cunoscută sub numele de “Glossa Ordinaria” sau “Standard
Gloss” pe care un cititor al Scripturii o putea consulta cu discreţie atunci
când avea nelămuriri legate de semnificaţia anumitor pasaje.

Cărţile bisericeşti
Biserica creştină venera şi sfinţii, modele ale vieţii creştine, şi

depindea de textele liturgice şi hagiografie (studierea vieţii sfinţilor) pentru
funcţionalitatea sa zilnică, la fel ca şi de documentele administrative emise
de episcopate.

Cărţile de rugăciuni
Biserica Creştină a adoptat cu aceeaşi dragoste şi rugăciunile

private. Preoţi, călugări şi călugăriţe recitau din Slujba Divină utilizând
breviare, iar laicii recitau rugăciuni din cărţi speciale pe ore (cele opt ore
canonice care reprezentau cei opt timpi ai zilei, dedicaţi de creştini pauzelor
pentru rugăciune). Cele mai populare colecţii de acest fel erau în onoarea
Sfintei Maria, fiind cunoscute sub numele de “Orele Fecioarei”. Erau
deseori însoţite în cărţile de rugăciuni de alte două episoade canonice ale
rugăciunii: “Orele Crucii” şi “Orele Duhului Sfânt”. “Cărţile orelor”
constituiau forma dominantă a volumelor de rugăciuni private începând cu
secolul al XIII-lea şi până în secolul al XVI-lea.

Aceste micuţe cărţi, scrise îndeosebi în limba latină, au fost intens
utilizate vreme de 300 de ani şi erau ilustrate adecvat pentru satisfacerea
cumpărătorilor, care proveneau atât din rândurile orăşenilor medievali, cât
şi din rândurile nobilimii. Ilustraţiile ofereau cititorului imagini care îl
ajutau să se concentreze pe tema rugăciunii şi serveau şi ca semne de carte.

Forma literelor
Copiştii medievali consemnau rareori când şi unde au copiat un

manuscris. Din acest motiv, cercetătorii şi studenţii moderni trebuie să se
bizuie deseori pe paleografie pentru determinarea vârstei unui manuscris şi
a locului său de origine. Paleografii au întocmit liste cu caracterele de bază
ale scrierii de mână medievale prin examinarea cu deosebită atenţie a
manuscriselor datate şi localizarea celor nedatate după exemplarele
disponibile.
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Livres d’Heures. Italia, sec. XV.

Petrarca. Canzoniere, Trionfi. 
Italia, sec. XV.

Livres d’Heures. Flandra, 1528. 



Secolul IX
Documentele aparţinând acestei perioade sunt exemple grăitoare

ale dezvoltării scrierii în timpul Renaşterii Carolingiene. Caracterele
utilizate au fost identificate de paleografi drept “minuscule carolingiene”,
deoarece fuseseră adoptate şi utilizate prima dată în timpul lui Carol cel
Mare; erau numite astfel din cauză că literele erau mai mici decât cele
utilizate de anticii romani.

Aceste litere se numeau şi “casetă inferioară (mică)“, dat fiindcă
tipografii foloseau pentru păstrarea minusculelor caractere, o casetă
tipografică mai mică decât cele obişnuite. Minusculele carolingiene au fost
utilizate şi de copiştii bizantini, caligrafierea făcându-se tot cu caractere
rotunjite, precum cele greceşti, însă de dimensiuni reduse. Tipăriturile
moderne au la bază revoluţionara formă dată alfabetului roman în timpul lui
Carol cel Mare.

În secolul al IX-lea, francii au pus bazele unui imperiu recunoscut
ca Sfântul Imperiu Roman de către Patriarhul Romei (Papa), ceea ce a
reprezentat o gravă ofensă adusă împăratului roman de la Constantinopol.
Biserica creştină de rit latin a Europei Occidentale şi Centrale s-a despărţit
de patriarhiile răsăritene, vorbitoare de limbă greacă, în timpul Marii
Schisme.

Influenţa fiecăreia dintre cele două biserici s-a extins în
continuare: Scandinavia, Germania, Britania şi alte ţinuturi nordice păgâne
au fost creştinate de biserica apuseană, în timp ce Rusia şi cea mai mare
parte a Europei Răsăritene au fost creştinate de biserica răsăriteană. Din
acest motiv, activitatea cercetătorilor este uşurată prin identificarea acestor
forme unice, detalii amănunţite în stabilirea locului de origine al unui
manuscris.

Secolul XI
Mărturiile demonstrează evoluţia minusculelor carolingiene în

direcţia formelor gotice care au dominat manuscrisele Evului Mediu târziu
(secolele XII-XVI): aşa-numitele “proto-gotice”. În acea perioadă de
tranziţie, scribii au început să separe cuvintele între ele mult mai clar şi să
înlocuiască diftongul “ae“ cu “æ“ legat, ulterior cu litera “e“ cu sedilă.

Secolul XIII
În această perioadă, caracteristicile minusculelor gotice erau pe

deplin definite, cârligul literei fiind unghiular, “tulpina” literei – bifurcată
(îndeosebi la literele b, h şi l), iar litera d era cu tulpina înclinată spre
dreapta. Scribii îşi ascuţeau pana în unghi de 45˚. O altă caracteristică a
manuscriselor gotice era abundenţa utilizării abrevierilor, fapt care dădea
posibilitatea scribilor să copieze mai repede textele şi să salveze un
pergament. Spre deosebire de manuscrisele carolingiene şi proto-gotice,
cele gotice au liniatura diferită, realizată cu toc şi cerneală (la primele,
liniatura era efectuată cu un stilet sau cu spatele cuţitului lăsând în
pergament şanţuri paralele fără urme de cărbune sau culoare). Putem întâlni
cerneluri maro, roşii, verzi, purpurii sau combinaţii ale acestora, fapt care
conferă manuscrisului un aspect unic şi festiv.

Cercetările întreprinse de slavişti au dus la concluzia că în secolele
XI-XIV au fost copiate şi la noi în ţară manuscrise slavone. Un Apostol din
secolul al XII-lea, un Octoih din secolele XII-XIV, ajuns la Caransebeş din
Moldova, un fragment de Evangheliar din secolele XII-XIV fac dovada
acestui fapt.

Până în secolul al XVI-lea, cărţile aveau un format mai mic, erau legate
cu scoarţe de lemn ori îmbrăcate în piele şi, uneori, aveau gravuri şi decoraţiuni.
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Ordo Manualis Ferrariensis Ecclesiae.
Italia, sec. XIV.

Benedictional. Germania, sec. XV.

Miscelaneu - cărţi de cult. 
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Livres d’Heures. Flandra, 1528.



Secolul XV
Se încheie perioada scrierii gotice şi începe perioada scrierii

umaniste (care utiliza semiuncialele), perioadă care va dura până în
secolul al XVI-lea. Scrierea cursivă a umaniştilor are drept caracteristică
legătura dintre litere; este o scriere continuă şi rapidă şi provine din
minuscula diplomatică, aceea care a dat scrierea obişnuită, cursivă, din
zilele noastre.

Din secolul al XIV-lea şi, mai ales, al XV-lea, pe teritoriul Ţărilor
Române au circulat “zbornicele“ care constituiau adevărate biblioteci în
miniatură, deoarece aveau un cuprins foarte bogat: istorisiri şi sfaturi
morale, povestiri miraculoase din vieţile sfinţilor, legende hagiografice, etc.
Cel mai vechi manuscris româno-slav cu dată certă este Evangheliarul,
scris probabil la Mănăstirea Prislop în Ţara Haţegului, de către călugărul
Nicodim, între anii 1405-1406.

Pielea şi închizătorile
Ştiinţa cărţilor manuscrise este cunoscută sub numele de

codicologie, din latinescul codex – carte, cu referire în special la acelea ale
căror pagini pot fi răsfoite, spre deosebire de cărţile sub formă de sul.
Codicologia este o ramură specială a istoriei auxiliare care studiază tehnica
de execuţie a manuscriselor, urmărind suporturile grafice, sistemele de
tăiere şi liniere a filelor, modul de numerotare a caietelor, stilul şi
ornamentaţia, materialul folosit ca suport (atât la file, cât şi la coperte).

Codicologia face diverse clasificări simple şi comparative ale
acestor tehnici de realizare a suportului scriiturii, în funcţie de perioadă,
materiale, ornamente, tehnici de legare, etc. Clasificările şi descrierile sunt
apoi publicate, ca instrumente de lucru, în diverse repertorii de colecţii sau
colecţionari, inventare, cataloage, culegeri de documente datate, nedatate
sau incorect datate.

Pe baza studiilor codicologice se poate stabili autenticitatea unor
manuscrise, precum şi locul de emitere; se pot realiza studii cu privire la
economia şi schimburile comerciale din perioada de datare a manuscrisului.
Tot în baza cunoaşterii şi a descrierii tehnice a documentului se pot face
restaurările şi se pot descoperi textele ascunse, ilizibile sau şterse în mod
intenţionat.

Nu toate legăturile de carte au supravieţuit violenţei vremurilor,
ruperea lor şi izolarea de blocul cărţii determinând înstrăinarea celor două
componente. Nu era un lucru neobişnuit ca manuscrisele să fie relegate de
mai multe ori, pierzându-se astfel din elementele originale. Scoarţele
păstrează indicii despre originea textului şi despre deţinător sau despre
locul şi modul în care acestea au fost legate ori citite peste timp.

Vechile manuscrise româneşti, scrise la început pe pergament, iar
după secolul XVI, mai mult pe hârtie şi având intercalate foi de
pergament împodobite cu miniaturi, sunt legate în scoarţe de lemn şi sunt
decorate cu ornamentaţii oarbe cu ferecături. Se pot întâlni legături
realizate din stofe scumpe sau din mătase peste care erau aplicate plăci
metalice, unite la cotor prin împletituri de inele şi decorate cu scene
biblice. Manuscrisele bogat împodobite erau adesea ferecate în argint
aurit, incrustat cu pietre preţioase. La început, ferecăturile erau
comandate în străinătate (inclusiv în Transilvania), ulterior fiind
executate şi de argintarii autohtoni.

Evul Mediu reprezintă o pagină importantă din istoria poporului
român, cu o evoluţie unitară, pe un teritoriu unitar, cu o etnie, o limbă şi o
cultură unitară, în care cartea a fost cea care a purtat, ca un ambasador fidel,
cantitatea şi calitatea inestimabilă a inteligenţei româneşti.

Tipologia şi evoluţia cărţii în Evul Mediu An XII - Nr. 1/2008

32

Johannes Wintzler. Commonplace Book.
Germania, 1519–1527.

Legătură de carte medievală.

Liturghierul lui Macarie, 1508.



dr. Alexandru Budişteanu
Radu Moţoc

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice la 100 ani
de la apariţie

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice – povestirea vie a istoriei
românilor

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice este revista de specialitate a
Comisiunii Monumentelor Istorice, înfiinţată în anul 1892, sub autoritatea Ministerului
Instrucţiunii Publice. Apariţia primului număr al acestei reviste, în ianuarie 1908,
reprezintă un fapt de excepţie în peisajul cultural şi ştiinţific românesc. În secţiunea
ştiinţifică a Buletinului vor vedea lumina tiparului o serie de monografii, studii, lucrări,
comunicări şi materiale de natură istorică, arhitectonică şi artistică, privitoare la
monumentele istorice ale românilor, iar în cea oficială vor fi publicate rapoartele anuale
ale Comisiunii, referatele arhitecţilor însărcinaţi cu conducerea şi executarea lucrărilor de
conservare şi restaurare, precum şi eventualele circulare, informaţii şi decizii ale
Ministerului şi Comisiunii. 

Comitetul de redacţie al Buletinului avea să fie format din personalităţi ale vieţii
culturale şi ştiinţifice, precum Ion Kalinderu, Grigore Cerchez, Nicolae Gabrielescu,
George Murnu, Alexandru Lapedatu, istoricul Dimitrie Onciul, Nicolae Iorga, Petre
Antonescu, Gheorghe Balş, Constantin Moisil, Vasile Pârvan şi Mihail Şuţu. Prezenţa
acestor personalităţi a permis transformarea Buletinului într-o revistă care să prezinte
sistematic şi folositor informaţiile istorice, arhitectonice şi artistice privind monumentele
noastre istorice, reproducerile necesare de fotografii, desene, acuarele, releveurile cele
mai însemnate şi mai caracteristice, din punct de vedere arhitectonic, monumente istorice,
studii şi lucrări ilustrate şi documentate, bunăoară asupra inscripţiunilor din epoca lui
Ştefan cel Mare, Matei Basarab, Vasile Lupu, Constantin Brâncoveanu, asupra sculpturii
şi picturii întrebuinţate în bisericile şi mănăstirile noastre, în diferite epoci, asupra
portretelor murale de ctitori. În cadrul Buletinului vor fi publicate, totodată, acele lucrări
privitoare la monumentele istorice existente în afara României, deoarece acestea erau fie
înălţate de voievozii noştri, fie în legătură directă cu trecutul poporului român.

Publicaţia va apărea în perioada 1970-1975, cu denumirea de Buletinul
Monumentelor Istorice, iar după anul 1990 sub vechea denumire de Buletinul Comisiei
Monumentelor Istorice, în paralel cu Revista Monumentelor Istorice. Apariţia şi
conţinutul publicaţiei demonstrează faptul că mesajul regelui Carol I, rostit la 12
octombrie 1886, cu ocazia sfinţirii Bisericii Episcopale de la Curtea de Argeş, a fost
receptat de contemporani, dar şi de urmaşi. Regele Carol I a rostit atunci o memorabilă
cuvântare, care începea cu următoarele cuvinte: “Popoarele care îngrijesc monumentele
lor se ridică pe ele înşile, căci pretutindenea monumentele sunt povestirea vie a istoriei,
oglinda trecutului, semnele venerate pentru generaţiile viitoare“.

dr. Constantin Corneanu

Înfiinţată în anul 1892, sub autoritatea Ministerului Instrucţiunii Publice, Comisiunea Monumentelor
Istorice decidea publicarea, începând cu luna ianuarie 1908, a revistei periodice Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice. Redacţia urma să funcţioneze la Administraţia Casei Bisericii din Bucureşti.

Buletinul, prevăzut trimestrial, conform deciziei ministeriale, îi avea în conducerea sa pe membrii
Comisiunii, care împreună cu administratorul Casei Bisericii, alcătuiau comitetul de redacţie. Secretarul Comisiunii
avea datoria să pregătească şi să procure materialul necesar, să-l aducă la cunoştinţa comitetului de redacţie şi să
supravegheze tipărirea lui.

Buletinul urma să aibă două părţi: - o parte ştiinţifică, în care se publicau monografii, studii, lucrări,
comunicări şi materiale de natură istorică, arhitectonică şi artistică, privitoare direct şi numai la monumentele noastre
istorice; - o parte oficială, în care se publicau rapoartele anuale ale Comisiunii, referatele arhitecţilor însărcinaţi cu
conducerea şi executarea lucrărilor de conservare şi restaurare, precum şi eventualele circulare, informaţii şi decizii
ale Ministerului şi ale Comisiunii.

Pentru ca publicaţia să prezinte sistematic şi folositor informaţiile, se prevedea un program care preciza felul
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lucrărilor ce urmau să apară în buletin: 
- monografii istorice, arhitectonice şi artistice privind monumentele noastre istorice, monografii ilustrate cu
reproduceri necesare de fotografii, desene, acuarele, etc.;
- releveuri de la cele mai însemnate şi caracteristice, din punct de vedere arhitectonic, monumente istorice;
- studii şi lucrări unitare, ilustrate şi documentate, bunăoară asupra inscripţiunilor din epoca lui Ştefan cel Mare,
Matei Basarab, Vasile Lupu, Constantin Brâncoveanu, etc., asupra artei decorative, în sculptură şi pictură,
întrebuinţată în bisericile şi mănăstirile noastre, în anumite epoci, asupra portretelor murale de ctitori: domni,
doamne, arhierei, boieri, jupânese, etc., asupra picturii bisericeşti, asupra costumelor, etc.;
- scurte fragmente, comunicări, însemnări şi note de interes deosebit, privitoare la monumentele noastre istorice;
- note bibliografice şi critice asupra publicaţiilor şi periodicelor de specialitate;
- suplimente artistice, în culori, care să înfăţişeze biserici, mănăstiri, reproduceri de portrete murale, de picturi,
ornamente, etc.

“În cadrul lucrărilor înşirate mai sus se cuprind şi acele privitoare la monumentele istorice din afară de Regat,
întrucât acestea vor fi de origine românească, înălţate de Voievozii noştri sau în legătură directă cu trecutul nostru”1.

În primii doi ani, din comitetul de redacţie făceau parte Ion Kalinderu, Grigore Cerchez, N. Gabrielescu şi
George Murnu, care erau şi membri ai Comisiunii Monumentelor Istorice, la care se adaugă, conform
regulamentului, şi administratorul Casei Bisericii, P. Gabroviceanu. Secretarul redacţiei era Alexandru Lapedatu.
Din anul 1910, în comitetul de redacţie, apare şi istoricul Dimitrie Onciul2.

După Primul Război Mondial, în 1924, Alexandru Lapedatu devine Ministrul Cultelor şi Artelor, iar Nicolae
Iorga preia preşedinţia Comisiunii. În comitetul de redacţie apar nume noi, precum Petre Antonescu, Gheorghe Balş,
Constantin Moisil, Vasile Pârvan, preot N. Popescu, Arthur Verona şi Mihail Şuţu. Singurii membri vechi sunt
Grigore Cerchez şi Alexandru Lapedatu3.

În numărul 40 din 1924, un necrolog anunţa decesul a doi dintre membrii Comisiunii Monumentelor Istorice:
arhitectul G. Lupu şi arhitectul Al. Zagoritz. Primul, căzut ca locotenent pe câmpul de luptă de la Odobeşti, iar al
doilea, în luptele de la Amzacea în Dobrogea. Se aminteşte în necrolog faptul că lui G. Lupu i se datorează restaurarea
Mănăstirii Cetăţuia din Iaşi şi a Bisericii Curtea Veche din Bucureşti. Referitor la al doilea comemorat, se precizează
faptul că, alături de arhitectul Mincu, a lucrat la restaurarea Bisericii Stavropoleos din Bucureşti4.

Următorul număr, 41 din 1924, semnalează dispariţia dr. Constantin I. Istrati şi a fostului ministru al
Instrucţiei şi Cultelor, C. C. Arion. Iată textul necrologului, care ne oferă foarte multe informaţii interesante:

“Grelele zile, cauzate de război, în cursul căruia s-a întrerupt apariţia acestei publicaţii, ne-au împiedicat
de a face cunoscut trecerea la cele veşnice a doctorului Constantin I. Istrati şi a lui C. C. Arion.

Savantul doctor Constantin I. Istrati, a cărui înclinare spre istorie se manifestă prin frumoasele pagini
consacrate lui Bécham, Alexie Marin, Aman, Davila, bisericilor lui Ştefan cel Mare şi, mai ales prin organizarea
expoziţiei retrospective din 1906 şi a muzeului său personal, ce reprezintă toate fazele de dezvoltare ale poporului
nostru, de la preistorie până la amintirile rămase de la Alecsandri, fu ales Preşedinte al Comisiunii la 16 octombrie
1913, după moartea lui Ion Kalinderu.

Sub îndemnul inimii sale calde şi patriotismului său luminat, Comisiunea îşi continuă lucrările până la
evacuarea Bucureştiului în toamna anului 1916.

La 20 februarie 1918, în grelele ceasuri ale hotărârilor de la Buftea, el se stingea de durere la Paris, el care
fusese unul din protagoniştii intrării României în războiu.“5

Cât priveşte pe C. C. Arion, decedat în 1923, se precizează faptul că a fost membru al Comisiunii
Monumentelor Istorice în perioada 1892-18986.

În anul 1926, Vasile Goldiş preia conducerea Ministerului Cultelor şi Artelor, iar componenţa Comisiunii
Monumentelor Istorice, deci şi a redacţiei, rămâne neschimbată. Funcţia de secretar al Comisiunii apare înscrisă în
Buletin pentru prima dată în anul 1927, fiind nominalizat Virgiliu N. Drăghicescu. În anul următor această funcţie
se va intitula Secretar-Director, înţelegând faptul că noţiunea de director se referă la conducerea Buletinului, aşa cum
era prevăzut încă de la înfiinţare. Îl regăsim în această importantă funcţie şi în anul 1937, alături de Nicolae Ghica-
Budeşti, care deţinea funcţia de arhitect şef al Comisiunii tot din anul 19277.
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Numărul 62 din 1929 anunţă printr-un necrolog, decesul celui care din 1911 făcuse parte din Comisiunea
Monumentelor Istorice: istoricul Vasile Pârvan. Semnat de I. Andrieşescu, necrologul prezintă în detaliu opera şi
activitatea marelui dispărut, care deţinuse şi funcţia de director al Muzeului Naţional de Antichităţi. Demn de
menţionat este faptul că în cuvântul de început la primul volum din Dacia, cu trei luni înainte de a muri, în 26 iunie
1927, Vasile Pârvan scria următoarele: “Această publicaţie anuală este organul unui Institut Arheologic al României
care nu există încă.“8

În anul 1927 Comisiunea, şi nu numai, l-a pierdut pe Grigore Cerchez, care a decedat în mai 1927, cu o lună
înaintea lui Vasile Pârvan. În discursul rostit de Preşedintele Comisiunii, Nicolae Iorga, la înmormântare, discurs
publicat în numărul 59, se menţionează: “Inteligenţei şi iniţiativei lui i se datoreşte păstrarea frescelor admirabile
din Biserica Domnească de la Argeş, pe care a ştiut-o apăra contra crimei plănuite de a o distruge. Oricine va călca
pragul acestui mai vechi sanctuariu românesc va trebui să-şi amintească de dânsu.”9

Apariţia în 1929, cu întârziere de aproape doi ani, a celor două necrologuri este cauzată de o decizie a
Comisiunii de a publica lucrarea academicianului Gheorghe Balş intitulată Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din
veacul al XVI-lea (1527-1582), lucrare care să reprezinte Buletinul pe anul XXI/1928, cu numerele 55-5810. Această
lucrare monumentală, tipărită şi legată în condiţii excelente, a fost realizată la tipografia Cultura Naţională din Bucureşti
în anul 1928 şi constituie o urmare a lucrării intitulate Bisericile lui Ştefan cel Mare de acelaşi autor, care a fost editată
la Cartea Românească în 1926 şi care constituie de asemenea Buletinul Comisiunii pe anul 1925, numerele 43-4611.

Primele numere sunt editate în condiţii excelente la Institutul de Arte Grafice Carol Göbl din Bucureşti, pe
hârtie cretată şi cu un format generos de 33x23 cm., format care va fi utilizat la toate ediţiile interbelice. Pe copertă
apare Stema Regală a României, iar titlul este trecut în roşu, culoare menţinută, de altfel, pe toate numerele. Revista
se distribuia prin librăriile Alcalay, Naţională, Sfetea şi Socec. Se puteau face abonamente atât în ţară, cât şi în
străinătate. Numărul de pagini era în medie de 50. Costul unui număr era de 2,5 lei12.

În perioada anilor 1917-1923, din cauza războiului, activitatea de redactare şi tipărire a Buletinului
încetează. Pentru această perioadă va apare un număr comun X-XVI. Lucrarea doamnei Valeria Stănescu, Indicele
alfabetic al Buletinului Comisiunii Monumentelor Istorice pe anii 1908-1923, care apare în numărul 40 din 1924,
ne dă posibilitatea să analizăm participarea fiecărui membru al Comisiunii cu articole publicate în Buletin. Cel mai
activ şi productiv în acest sens este Virgiliu Drăghicescu, secretarul Comisiunii, care avea şi responsabilitatea de a
administra Buletinul13.

Dificultăţile de a găsi o tipografie convenabilă după război sunt evidente, dacă ţinem cont de cele declarate în
şedinţa din 14 februarie 1924, sub conducerea lui Grigore Cerchez: “Întrucât până astăzi nu a ofertat pentru tipărirea
Buletinului decât Institutul Cartea Românească, se amână până la sosirea altor oferte, luarea unei deciziuni.”14

Comisiunea fiind presată să tipărească Buletinul, în şedinţa din 28 februarie 1924, decide: “Pentru tipărirea
Buletinului se va cere tuturor ofertanţilor un preţ unitar în care să intre şi calculul hârtiei.”15

Sub preşedinţia lui Nicolae Iorga, Comisiunea hotărăşte la 15 martie 1924 următoarele: “Se cer
principalelor Instituturi tipografice a trimite două probe de tipar pe hârtie velină şi pe hârtie chromo, pe o pagină,
în formatul şi cu caracterele adoptate pentru Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, pentru ca [sic]
Comisiunea să avizeze. Se va încadra şi o ilustraţie în text, de orice natură, spre a se putea vedea felul cum sunt
reproduse ilustraţiunile. Termenul de predare va fi la 30 martie, când se va decide asupra ofertelor înaintate.”16

Buletinul Comisiunii se va tipări, începând cu anul 1924, la Institutul de Arte Grafice S.A. RAMURI
din Craiova, care câştigase licitaţia. Primul număr, aflat în biblioteca personală, editat la Craiova, este
numărul 40 din 1924. Hârtia nu mai este de aceeaşi calitate. Buletinul apare în două ediţii: prima ediţie cu
hârtie chromo la un preţ de 120 de lei, inferioară primelor ediţii, iar a doua cu hârtie velină, care se vinde la
un preţ de 90 de lei. Pe lângă aceste două ediţii, existau şi exemplare de lux, cu text în limba franceză, la un
preţ de 1.100 de lei. Studenţii, profesorii şi preoţii beneficiau de o reducere de 45% la abonamentele făcute
prin secretariat17.
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Începând cu numărul 49, pe ultima copertă, apare centrat un timbru care reprezintă frumoasa clădire a
editurii Ramuri din Craiova.

Cu primul număr din anul 1929 şi terminând cu al doilea număr din anul 1940, Buletinul se va tipări la
Aşezământul tipografic Datina Românească din Vălenii de Munte, iar după această dată Buletinul va apărea la
Monitorul Oficial până în anul 1942. Primele două numere din anul 1942 (111 şi 112) vor fi tipărite la Institutul
de Arte Grafice Morvan din Bucureşti, iar ultimele două numere din 1942, precum şi cele opt numere din perioada
1943-1944, vor apărea la Monitorul Oficial. Buletinul îşi încetează apariţia în anul 1947, când apar numerele
pentru anul 1945*.

Publicaţia apare în perioada 1970-1975, sub denumirea de Buletinul Monumentelor Istorice, iar după 1990
apare cu vechea denumire de Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, în paralel cu Revista Monumentelor
Istorice, care păstrează formatul tradiţional, dar cu un număr sporit de pagini.

La primele numere, se remarcă acurateţea şi claritatea fotografiilor. Aşezarea în pagină şi mai ales prima
literă din text, filigranată şi colorată, aduce un plus de originalitate acestor numere, chiar dacă suportul filigranat este
acelaşi, schimbându-se numai litera18.

Cât priveşte Rapoartele anuale ale Comisiunii, prevăzute a fi publicate prin decizia ministerială de
constituire a revistei, se publicau în Buletin şi erau adresate ministrului, fiind iscălite cu toată responsabilitatea de
întreaga Comisiune. Raportul era datat şi însoţit de numeroase fotografii ale monumentelor restaurate. Cred că
merită să analizăm raportul pe anul 1909 pentru a înţelege mai bine activitatea Comisiunii în această perioadă.

Raportul începe prin a reaminti solicitările materiale adresate ministerului pentru cele două categorii de
lucrări: lucrări de restaurare şi conservare la bisericile Golia din Iaşi, Stavropoleos din Bucureşti, Curtea Domnească
din Târgovişte şi la mănăstirile Hurezu şi Căldăruşani; lucrări de reparare şi întreţinere aprobate bisericilor Sf. Vasile
din Vaslui, Precista din Bacău, Cotnari, Negru-Vodă din Câmpulung, Mihai-Vodă din Bucureşti, Văcăreşti, Bistriţa
din Neamţ, etc.

Suma de 237.000 de lei, alocată iniţial, ar fi fost suficientă dacă destinaţia ei nu era deturnată spre Serviciul
special de restaurări, aflat sub conducerea arhitectului Antoine Lecomte du Noüy. Au fost alocaţi totuşi 130.000 de
lei din fondurile de construire a catedralei din Sulina.

Raportul prezintă, în continuare, lucrările făcute din această sumă, publicând fotografii realizate înainte şi
după restaurarea monumentelor. Demn de semnalat este faptul că a fost tipărită de către Comisiune o “elegantă
broşură cu informaţii istorice privitoare la monumentele din Curtea de Argeş”. Se intenţionează şi publicarea unei
Călăuze a monumentelor istorice privind vechile biserici, mănăstiri şi monumente istorice.

Colecţiile Comisiunii s-au îmbogăţit cu zeci de volume de specialitate. Au fost comandate douăzeci de
reproduceri după picturi de biserici vechi, conform articolului 11 din Regulamentul Legii pentru conservarea şi
restaurarea monumentelor.

Raportul din 1909 semnalează înfiinţarea Serviciului de Arhitectură a Monumentelor. La propunerea
Preşedintelui Comisiunii, Ion Kalinderu, se stabileşte că “pentru orice lucrare de restaurare, care ar afecta stilul
monumentului, va trebui să se prezinte lucrări prealabile: releveuri, fotografii şi rapoarte amănunţite despre starea
monumentelor respective, [...] studii despre noile lucrări ce urmează a se face, pentru ca pe baza lor Comisiunea
să-şi poată da avizul în deplină cunoştinţă de cauză, rămânând ca acolo unde trebuinţa va cere, să se cerceteze
lucrurile la faţa locului. Recepţia lucrărilor întreprinse sub auspiciile Comisiunii se vor face de un membru delegat
al ei.”

Comisiunea a recomandat întocmirea unor instrucţiuni speciale cu privire la modul în care trebuie întreţinute
şi îngrijite monumentele istorice, instrucţiuni care urmau să fie afişate în biserici şi mănăstiri, împreună cu plăcuţe
având următoarea inscripţie: ADMINISTRAŢIA CASEI BISERICII, COMISIUNEA MONUMENTELOR
ISTORICE. ACEASTĂ BISERICĂ (MĂNĂSTIRE) STĂ SUB OCROTIREA LEGII PENTRU CONSERVAREA
MONUMENTELOR PUBLICE.

Referitor la bursele pentru studiul picturii bizantine, prevăzute în bugetul Administraţiei Casei Bisericii, se
preciza că ele au fost conferite de către Comisiune, domnilor Al. Mihăilescu şi D. Norocea, distinşi absolvenţi ai
Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti. Primul bursier s-a remarcat la restaurarea frescelor de la biserica
Stavropoleos, iar al doilea la repararea picturilor de la mănăstirea Govora. Bursierii erau îndrumaţi să întreprindă o
călătorie de studii la bisericile şi mănăstirile din ţară, spre a cunoaşte mai bine vechile noastre picturi. În cadrul
burselor, se prevedea un program de studii de trei ani, la Ravena, în Italia. Bursierii aveau şi obligaţia de a realiza
reproduceri după picturi bizantine pe care urmau să le ofere Comisiunii.

Comisiunea a fost nevoită să amâne unele lucrări de restaurare, precum picturile de la bisericile lui Ştefan cel Mare de
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la Popăuţi, Dorohoi şi Hârlău, din lipsă de specialişti. Se impunea, de aceea, înfiinţarea unei secţii speciale pentru lucrări de
pictură, în paralel cu secţia de arhitectură, şi revizuirea şi completarea legii şi a regulamentelor19.

După primul război mondial, rapoartele Comisiunii nu mai erau adresate ministrului. Partea oficială
prevăzută prin statutul de funcţionare era bine reprezentată totuşi prin publicarea în Buletinele Comisiunii a:
proceselor verbale rezultate din şedinţele Comisiunii Monumentelor Istorice; rapoartelor anuale ale Comisiunilor
regionale; rapoartelor arhitecţilor responsabili să conducă lucrările de conservare şi restaurare a monumentelor
istorice.

La o primă analiză a documentelor oficiale se poate constata că după anul 1923 nu mai sunt publicate
Rapoartele Comisiunii, considerându-se, probabil, suficiente Rapoartele de activitate ale Serviciului Tehnic, semnate
de regulă de către arhitectul şef Nicolae Ghica-Budeşti. Am avut la îndemână, pentru a le studia, numai rapoartele
de activitate pe anii 1919-1925, 1929-1932 şi 1935. Raportul Serviciului Tehnic al Comisiunii pentru perioada 1919-
1925 apare o dată cu fasciculul editat la sfârşitul proceselor-verbale din 1925 şi nu în cadrul unui Buletin. Rapoartele
din perioada 1929-1932 sunt publicate cu mare întârziere în numărul din septembrie 1933, iar cel din 1935 este
publicat în numărul din decembrie 193720.

În general, rapoartele reflectă lucrările aprobate de Comisiune, fără a intra în detalii tehnice ori financiare.
Sunt prezentate următoarele categorii de lucrări: de conservare şi reconstruire, de reparaţii curente, cercetare şi
spălare de zugrăveli şi săpături arheologice.

Raportul pentru perioada 1919-1925 scoate în evidenţă, cu precădere, preocuparea Comisiunii de a salva
monumentele prin efectuarea de lucrări de acoperire şi de spălare a picturilor din bisericile nominalizate. Sunt
raportate cazurile în care diverşi preoţi sunt daţi în judecată pentru distrugerile pricinuite frescelor. Un caz deosebit
este cel al bisericii Sf. Constantin din Bucureşti, unde preotul “bisericii a crezut de cuviinţă a distruge pictura în
fresco reprezentând hramul bisericii, pictură găsită sub tencuielile noi de către arhitectul Grigore Cerchez. Pentru
această faptă şi altele, Comisiunea Monumentelor Istorice a cerut (în anul 1920) darea în judecată a preotului,
conform legii“. În contradicţie cu acest caz, în acelaşi raport, este lăudat preotul E. Păun de la biserica Barnovski din
Iaşi “care a depus toată râvna pentru a face o lucrare bună şi ieftină“, introducând în anul următor, 1925, şi lumină
electrică în biserică.

Raportul enumeră şi judeţele care au încheiat inventarierea monumentelor istorice de pe teritoriul propriu pe
anul 1932: Dolj, Bucureşti, Prahova, Iaşi şi Neamţ.

Demn de amintit este faptul că atelierul de reparaţii al Comisiunii Monumentelor Istorice, cu sediul în curtea
bisericii Stavropoleos, era foarte activ. Erau raportate lucrări de consolidare şi restaurare a diferitelor obiecte din
biserici, confecţionarea unor sfeşnice după modelul celor de la biserica Sf. Niculae din Făgăraş, restaurarea unui
pomelnic al familiei Brâncoveanu, repararea unor candele din argint şi a unor obiecte de cult care au servit la
ceremonia de învestire a Patriarhului Miron Cristea, etc.21

Din categoria rapoartelor oficiale fac parte şi cele ale secţiilor regionale. Trebuie remarcate cele
redactate de Secţiunea Regională Cernăuţi care impresionează prin numărul lor, dar mai ales prin ţinuta
ştiinţifică şi detaliile care însoţesc textul. Am putut analiza rapoartele pentru perioada 1921-1925 şi 1933-1936,
toate semnate de secretarul Secţiei Regionale Cernăuţi, dr. Petre I. Luţia. Trecând peste faptul că această secţiune
nu era suficient finanţată, lăsând greutatea financiară pe umerii Arhiepiscopiei Bucovinei, să punctăm câteva
date despre activitatea sa.

Prin Decretul Regal nr. 507, din 18 februarie 1921, se înfiinţa Secţia Regională din Cernăuţi a Comisiunii
Monumentelor Istorice. Membrii acestei secţii erau: dr. Ion Nistor – profesor universitar la Cernăuţi, Dimitrie Dan
– consilier în consistoriul arhiepiscopal al Bucovinei, Teofil Gramatovici – director general la secretariatul Cultelor,
ing. Hugo Rezori – consilier tehnic la secretariatul Cultelor şi Petre I. Luţia – conferenţiar pentru istoria artelor la
Universitatea din Cernăuţi.

În data de 6 aprilie 1921, în şedinţa oficială ţinută la rectoratul Universităţii din Cernăuţi, a fost ales
preşedinte dr. Ion Nistor, iar secretar, dr. Petre I. Luţia. Secţia de la Cernăuţi şi-a propus printre alte obiective
prevăzute în statut: să înlesnească înfiinţarea de muzee regionale care să funcţioneze cu aprobarea şi sub
supravegherea Comisiunii.

Raportul secţiei oferă şi un tablou cronologic al monumentelor bisericeşti mai importante din Bucovina,
începând cu secolul al XIV-lea. Sunt amintite, printre altele, biserici şi mănăstiri ctitorite de Ştefan cel Mare şi aflate
într-o stare avansată de degradare. Biserica din Rădăuţi fusese distrusă în totalitate în timpul războiului. Într-o stare
asemănătoare se afla şi biserica din Horecea, din apropierea Cernăuţiului. Prima biserică reparată la începutul anului
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1919 a fost ceea de la Solca, ctitorie a lui Ştefan Tomşa (1623). În anul 1920 s-a înfiinţat o secţie tehnică pe lângă
Direcţia Generală pentru Culte din Cernăuţi, secţie care a asigurat supravegherea lucrărilor22.

În anul 1921, la Vatra Moldoviţei s-a efectuat curăţarea picturii distruse în perioada războiului, de către
pictorul academician Ioan Ballat, recomandat de lucrările efectuate în Bucovina, Bulgaria şi Serbia. Bunul simţ
bucovinean, prezent la tot pasul în acest raport, scoate în evidenţă lucrările efectuate în perioada de stăpânire
austriacă: “Zidurile la mănăstiri, zugrăvite în roşu-roz şi cu linii orizontale, vor trebui să dispară şi în locul lor să
apară zidăria curată în moeloane sau peretele cu tencuiala aruncată din gros. În ce priveşte materialul de acoperire
pentru acoperişuri, trebuie să amintim că, în locul plăcilor de plumb şi al ţiglelor în formă de coadă de castor, care
erau întrebuinţate la început, a urmat apoi peste tot, şindrila; lucrările la acoperişuri, executate sub fosta
administraţie austriacă pe la 1900, s-au întrebuinţat ţigle smălţuite din Themenau … care este fabricat în culori prea
bătătoare la ochi şi străine de caracterul local şi afară de aceasta nu capătă patină, deci nu se va adapta nici când
aspectului antic al întregii clădiri, aşa că acoperişul va fi întotdeauna în contrast izbitor cu zidăria şi va forma un
corp străin în organismul monumentului”23.

Raportul Secţiei Regionale din Cernăuţi a început să fie publicat în numărul 49 din Buletin şi a continuat în
numerele 50 şi 51. Raportul pe anul 1922 anunţa cu satisfacţie acordarea pentru prima dată a sumei de 25.000 de lei
din partea Comisiunii centrale, sumă care a fost utilizată pentru restaurarea şi conservarea “stâlpul lui Vodă” de
lângă comuna Vama, unul din puţinele monumente istorice profane din Bucovina. La rândul său, fondul bisericesc
ortodox român al Bucovinei, care acoperea cea mai mare parte a cheltuielilor de conservare a bisericilor şi
mănăstirilor istorice, a pus la dispoziţie, în anul 1922, suma de 500.000 de lei, sumă insuficientă însă pentru nevoile
existente. Sumele alocate de fondul bisericesc vor creşte în următorul an la 870.000 de lei24.

Urma raportul pe anii 1933-1934, care scotea în evidenţă lipsa totală a fondurilor din partea Comisiunii
centrale, din cauza recesiunii economice mondiale, fapt care ce a dus la stagnarea activităţii de restaurare în
Bucovina. Era semnalată starea deplorabilă în care se afla “biserica ortodoxă română din comuna Cernauca, jud.
Cernăuţi, fostă moşia familiei Hurmuzachi, astăzi proprietatea familiei evreieşti Rostoţchi. Această biserică a fost
construită din piatră şi cărămidă în anul 1825 şi restaurată în 1869. Cu această ocazie a restaurării, pereţii interiori
şi tavanul orizontal au fost decoraţi cu picturi fresco de către celebrul pictor vienez Jobst, care a pictat şi interiorul
catedralei, cât şi al reşedinţei mitropolitane din Cernăuţi. Întreaga tencuială a tavanului cu picturi este căzută”. Se
solicita expertiză şi fonduri pentru restaurare.

Raportul semnala şi contribuţia Majestăţii Sale Regele Carol al II-lea, care a contribuit financiar la
confecţionarea unui baldachin sculptat în piatră deasupra mormântului voievodului Ştefan cel Mare, din mănăstirea
Putna, identic cu cel de deasupra mormântului soţiei sale, Maria de Mangop.

Secţiunea Regională Cernăuţi întâmpina mari dificultăţi în a opri activitatea unei cariere de piatră şi a fabricii
de ciment Putna din apropierea mănăstirii. Acele instalaţii industriale produceau zgomot şi praf care polua zona
istorică.

Referindu-se la vizita unor francezi la biserica Mănăstirii Voroneţ, autorul raportului menţiona următoarele:
“La noi, o astfel de biserică ar fi aşezată sub sticlă, lucru care de altfel Polonii l-au şi făcut în Varşovia, unde în
grădina închisorii, au acoperit cu vitrine mari din fier şi sticlă, spânzurătoarea ridicată şi pusă în funcţiune pe
vremea ruşilor pentru reprimarea revoluţiei polone. Aşa ştiu polonii să-şi cinstească trecutul“. Referatul era
contrasemnat şi de preşedintele secţiunii, I. Nistor25.

Din raportul pe anul 1935, reţinem câteva informaţii: “În interiorul bisericii Putna, pe peretele din
spatele naosului, a fost aşezat portretul-bust în fresco al M. S. Regele Carol al II-lea, lucrat de maestrul Costin
Petrescu. Iar pentru înzestrarea sălii de primire a mănăstirii, Societatea artiştilor plastici din Bucovina a făcut
danie mănăstirii două tablouri lucrate de doi pictori bucovineni, împreună cu ramele corespunzătoare,
reprezentând unul pe M. S. Regele Carol al II-lea, celălalt pe Voevodul Ştefan cel Mare, ambele în mărime
naturală”.

Raportul amintea că la cererea parohiei ortodoxe române din comuna Costeşti, judeţul Storojineţ, se
aprobase dărâmarea vechii biserici de lemn, înălţată în anul 1785 de ţăranii răzeşi, pentru ridicarea unei biserici noi.
Pe hotarul de Nord al ţării, ascuns în malul stâncos al Nistrului, stătea de strajă schitul Crişceatic, înălţat în anul 1766
de negustorul român Teodor Preda Hagiul, aşa cum dovedeşte uricul domnesc, semnat la 12 aprilie 1768, de Domnul
Moldovei, Grigore Ioan Calimah. În anul 1787 exista încă la Repujineţ o şcoală primară “moldovenească”,
desfiinţată la începutul secolului al XIX-lea, în timpul stăpânirii austriece. La data când era scris raportul, această
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comună era locuită în întregime de ucraineni, aşa că schitul-monument istoric rămăsese singura mărturie că acolo,
pe malul Nistrului, existase odată o aşezare curat românească.

Raportul preciza, în continuare, că bisericuţa Crişceatec a fost refăcută din fonduri bisericeşti, sub directa
supraveghere a Comisiunii regionale Cernăuţi, acest schit fiind un loc de pelerinaj al populaţiei din împrejurimi.
Iconostasul vechi fusese restaurat în anul 1832, cu sprijinul financiar al boierului Dimitrie de Mocranschi. Ultima
restaurare a iconostasului era realizată cu ajutorul donaţiei unui ţăran evlavios dintr-un sat învecinat schitului.
Parohul ceruse aprobarea Comisiunii de a îndepărta balconul, adăugat ulterior, care servea corului bisericesc, cererea
fiind aprobată26. (Un caz similar se putea întâlni la biserica Sf. Neculai Brâncovenesc din Făgăraş, unde exista un
astfel de balcon care tăia în două tabloul votiv al ctitorului Constantin Brâncoveanu.)

Raportul mai menţiona că la 1 iulie 1935 s-a inaugurat la Cernăuţi, cu fastul cuvenit, Muzeul Regele Carol
al II-lea din strada Mickiewicz, care reunea muzeul regional înfiinţat în anul 1892 – muzeul publica anual o revistă
de studii privind trecutul Bucovinei – cu muzeul industrial în al cărui edificiu în stil renascentist erau adăpostite
bogatele colecţii. Inaugurarea a fost un bun prilej de a vernisa şi o expoziţie de pictură bucovineană, din care cu
siguranţă că nu au lipsit tablourile lui Gheorghe, baron von Löwendal. Afirmăm acest lucru, întrucât în 1926 el se
stabilise la Cernăuţi, unde era directorul artistic al Teatrului Naţional. În 1931 înfiinţase prima societate a artiştilor
plastici din Bucovina, iar în 1933 expunea 89 de tablouri la Palatul Naţional din Cernăuţi, fiind elogiat în presa
vremii27. O dată cu vernisajul se redeschideau la Cernăuţi tradiţionalele iarmaroace de Sânpetru.

Intenţia declarată a Comisiunii regionale Cernăuţi de a convoca toate muzeele din Bucovina, în vederea
elaborării unui plan de cercetări pentru fiecare judeţ şi a realizării de schimburi de dublete pentru ca fiecare muzeu
să fie cât mai bine înzestrat, pare să fi fost o acţiune unică în aceea perioadă în România Mare. Se spunea cu mândrie
că: “Pentru intelectualitatea bucovineană este o datorie de onoare să elaboreze un asemenea plan de dezvoltare şi
să se ia la întrecere cu instituţii similare din ţară şi străinătate”.

Cu ocazia congresului de numismatică şi arheologie ţinut la Cernăuţi în toamna anului 1935, Muzeul Regele
Carol al II-lea a prezentat expoziţia sa de monede, medalii şi obiecte arheologice. Au expus colecţii similare:
Universitatea din Cernăuţi; C. Ambrosievici, funcţionar la biblioteca Universităţii din Cernăuţi (o colecţie de obiecte
preistorice); Constantin Ţopa, profesor secundar din Cernăuţi (o colecţie de monede moldoveneşti); N. P. Victorovici
şi I. Lissner, ambii din Cernăuţi şi N. Ţurcan din Siret (o colecţie de medalii, plachete şi decoraţii româneşti);
Corneliu Secărianu din Bucureşti (o colecţie de monede antice greceşti şi romane); G. Buzdugan din Bucureşti (o
colecţie de monede antice, medievale, medalii şi plachete româneşti); sculptorul Emil Becker din Bucureşti (o
colecţie de monede antice şi medievale moldoveneşti); D. Simionescu-Simicel din Bucureşti (o colecţie de monede
poloneze); Henri Stahl (o colecţie de bancnote româneşti falsificate); dr. A. Metzulescu din Craiova (o colecţie de
monede şi medalii); prof. Pericle Papahagi din Silistra (o colecţie de monede antice descoperite în Dobrogea); L.
Polgar din Mercina (o colecţie de monede antice, montată în formă de carte).

La începutul anului 1935 se stingea din viaţă un vrednic român, G. Toma, din iniţiativa căruia secţia
bucovineană a restaurat “stâlpul lui Vodă” din Vama, monument ridicat în amintirea expediţiei lui Mihai Vodă
Racoviţă în Ardeal, în vara anului 1717, despre care G. Toma a scris o monografie28.

Pe anul 1936, Raportul Secţiunii Cernăuţi aducea veşti deosebit de bune: “Pentru prima dată de la criza
economică de după război, Consiliul Eparhial al Bucovinei ajunge în situaţia fericită de a putea realiza
economii şi de a pune la dispoziţie suma importantă de două milioane de lei pentru conservarea şi restaurarea
monumentelor istorice din Bucovina”. Se publică scrisoarea I. P. S. S. Mitropolitul Visarion, prin care se solicită
Comisiunii să “comunice numele bisericilor şi programul de lucru prin care urmează a se distribui sumele pe
temeiul devizelor ce vor fi întocmite de arhitectul Teodoru, delegatul Comisiunii centrale, împreună cu arhitectul
Virgil Ionescu din partea Mitropoliei”. Erau nominalizate unele dintre cele mai valoroase monumente istorice
din Bucovina: Putna, Voroneţ, Arbore, Vatra Moldoviţei, Mănăstirea Humorului, Sf. Treime din Siret, Sf. Petru
şi Pavel din Solca.

Comisiunea regională din Cernăuţi trata cu fermitate o solicitare de a înzestra pereţii exteriori şi interiori ai
bisericii din Zahareşti cu picturi. Deoarece biserica fusese zidită în 1542 de pârcălabul Hotinului, Nicoară Hâra,
Comisiunea refuza autorizaţia cerută pentru angajarea unui pictor sătesc din împrejurimi, din cauza lipsei sale de
experienţă în restaurarea monumentelor istorice.

Acelaşi document prezenta un caz fericit de colaborare cu parohul unei alte biserici: “În imediata apropiere
a municipiului Cernăuţi, în marginea unei mici păduri de stejar, se găseşte biserica parohială cu hramul “Naşterea
Maicii Domnului”, din comuna suburbană Horecea Mănăstirii, zidită în anul 1767, din material vârtos, ca biserică
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mănăstirească, de către egumenul Artemon, pe locul unde, pe la anul 1730, episcopul Rădăuţilor Antonie, ulterior
Mitropolit al Moldovei, ridicase o bisericuţă de lemn şi câteva chilii. Arhitectura bisericii este interesantă pentru
faptul că aceasta are un etaj deasupra întregii clădiri, împrejurul bolţilor turnurilor; acest etaj servea altă dată
pentru adăpostirea chiliilor călugărilor şi a unei mici capele. Această biserică, situată pe malul drept al Prutului,
în drumul ce duce din Cernăuţi prin Boian la Noua Suliţă, a suferit multe deteriorări în timpul războiului mondial,
biserica fiind literalmente ciuruită de gloanţe”. Primele lucrări de restaurare au început în anul 1920, când s-a
tencuit corpul clădirii. În vara lui 1936, după îndelungi cercetări, nu a fost aprobată curăţarea sau spălarea picturii
iconostasului şi a picturii murale originale, deoarece parohia nu dispunea de un pictor specializat, care să fie autorizat
de Comisiune29.

Am putut analiza şi un Raport al Secţiei Regionale a Comisiunii Monumentelor Istorice din Chişinău
pe anul 1925, publicat separat de Buletin. Comisiunea regională raporta sistematic activitatea pe trei domenii:
administrativ, tehnic şi ştiinţific. Ne vom referi la primul domeniu, pentru că el scoate în evidenţă dificultăţile cu
care se confrunta Comisiunea în raporturile sale cu autorităţile locale. Primăria oraşului Cetatea Albă parcelase zona
din jurul cetăţii pentru a fi oferită unor funcţionari. Acelaşi lucru se întâmplase şi cu terenul din jurul Cetăţii Ismail.
Autorităţile din Hotin arendaseră terenul din interiorul cetăţii pentru păscut oile. Cu toate intervenţiile făcute pe
lângă autorităţi, aceste barbarii nu au putut fi remediate. În ceea ce priveşte lucrările de consolidare, se pomeneşte
de lucrările efectuate la mănăstirea Rughi, de ancorarea bisericii lui Vasile Lupu din Orhei, de repararea bisericii din
Căuşeni şi de consolidarea mănăstirii Vărzăreşti.

Partea ştiinţifică era reprezentată de activitatea generalului S. Panaitescu, care a studiat Valul lui Traian,
parcurgându-l pe toată lungimea lui în Basarabia; la rândul lor, Ştefan Ciobanu şi Ştefan Berechet au continuat
studierea bisericilor şi a mănăstirilor din Basarabia.

Comisiunea a tipărit un anuar cu aceste studii şi o monografie a oraşului Chişinău şi solicita pentru anul 1926
o sumă necesară de 1.106.000 lei, în care erau incluşi şi banii necesari pentru chiria sediului propriu. Propunea, de
asemenea, achiziţionarea unui imobil, pentru amenajarea unui muzeu istorico-arheologic. Din procesul-verbal nr. 5
din 4 iunie 1925, aflăm mai multe informaţii despre activitatea secţiunii. Darea de seamă, semnată de Ştefan
Ciobanu, prezenta starea în care se aflau bisericile basarabene şi vechile cetăţi moldoveneşti de pe malul Nistrului.
Se preciza în referat că la Cetatea Albă, chiar şi militarii români distruseseră edificiul şi se propunea numirea unui
custode şi a unui paznic pentru oprirea acestui dezastru.

Preşedintele Comisiunii centrale, prof. Nicolae Iorga, releva “meritele deosebite ale secţiei regionale pentru
Basarabia, care dovedeşte că a depus multă activitate tipărind un anual în cele mai bune condiţiuni”. Referitor la
starea cetăţilor, Nicolae Iorga propunea intervenţii pe lângă cei în drept spre a se opri dărâmarea. Amintea faptul că
“la congresul profesorilor de istorie s-a vorbit despre această chestiune şi propune ca supraveghetor de monumente
istorice pe unii din profesorii de istorie care se vor dovedi în stare să o facă. D-sa e de părere ca într-un număr viitor
al Buletinului să se publice fotografia cetăţii Bender. Pentru biserica din Rugi, se va face o adresă părintelui
Episcop Visarion Puiu, că noi dorim restaurarea bisericii, nu renovarea ei”30.

Din raportul pe anul 1922 rezulta că a fost deja alocată suma de 10.000 de lei pentru biserica din Rugi.
Procesul-verbal, nr. 5 din 1925, semnala că se “aprobă cumpărarea casei Prinin din Chişinău pentru instalarea unui
muzeu istoric-arheologic, dacă proprietarii se învoiesc ca plata să se facă în rate, sau să se închirieze cu o sumă
mai mare pentru ca în decurs de mai mulţi ani să se amortizeze capitalul“. Pictorul I. Mihai era recomandat pentru
spălarea picturii bisericii Căuşani din Basarabia. În final, Comisiunea centrală solicita comisiunilor regionale să
înainteze necesarul bugetar pentru lucrările propuse spre a fi executate.

Nivelul de finanţare a Comisiunilor regionale poate fi studiat în raportul elaborat pentru perioada 1919-1925.
Pentru secţiunea regională din Chişinău au fost alocaţi 500.000 de lei, pentru Cluj, 584.000 de lei şi pentru Cernăuţi,
150.000 de lei; sumele au fost suplimentate în anul 1925, cu 500.000 de lei pentru Chişinău, 584.000 de lei pentru
Cluj, 50.000 de lei pentru Cernăuţi şi 50.000 de lei pentru Lugoj31.

Un raport al secretarului Comisiunii, Virgiliu N. Drăghicescu, cu observaţii deosebit de interesante
privind monumentele din Oltenia, a fost publicat în trei numere diferite ale Buletinului, paradoxal, în
ordine inversă perioadei de vizitare a monumentelor. Autorul face în trei etape acest studiu deosebit de bine
documentat:

Prima etapă, 23 iulie-8 august 1909, începe de la Craiova şi continuă cu Segarcea, Greceni, Sadova, Vidin,
Bucovăţul, Turnul Severin, Ostrovul Mare, Gura Motrului şi Strehaia. Autorul semnala pictura de la mănăstirea
Sadova, pe care o considera una dintre cele mai frumoase comori de pictură din perioada domniei lui Matei Basarab.

Buletinul Comisiunii Monumentelor istorice An XII - Nr. 1/2008

40

29 BCMI, nr. 92, 1937, Datina Românească, 1937, p. 93.
30 Proces-verbal nr. 5 din 4 iunie 1925.
31 Rapoartele Serviciului Tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice pentru perioada 1919-1925.



Pictura a fost restaurată de pictorul Marchetti care pe lângă spălare a făcut şi anumite retuşuri, stricând vechile tonuri.
Autorul studiului remarca starea jalnică în care se află Mănăstirea Jitianului, ctitoria Doamnei Bălaşa, unde este
zugrăvit şi Constantin Brâncoveanu cu acea cucă cu surguciu, cu mantie pe umăr cu margini din blană neagră şi, pe
dedesubt, cu anteriu roşu cu zibelină. La mănăstirea Motru, zidită de jupân Preda Brâncoveanu la 1653 şi întărită de
Constantin Brâncoveanu pentru a rezista împotriva atacurilor turceşti, se găsea inscripţionat, pe clopot, titulatura de
Principe al Imperiului Roman, un vultur cu o cruce în plisc, coroană pe cap şi doi sori. Clopotul era turnat de Moritz
Lang din Sibiu (Hermanstadt).

La Strehaia şi Gura Motrului, în acea perioadă, existau cele mai mari depozite de haine preoţeşti (odăjdii)
din epoca lui Brâncoveanu. Vizitând Reşca, unde a existat şi o aşezare romană, Drăghicescu surprinde spectacolul
barbar al căutătorilor de antichităţi, pe o suprafaţă de o sută de pogoane, transformată în „cuiburi de cârtiţe”. La
rândul său, satul românesc era construit în întregime cu materiale de construcţii din acea cetate. S-au găsit monede
romane de aur, argint şi aramă, care se vindeau cu cinci lei bucata, şi statui din bronz reprezentând divinităţi. Cele
mai frumoase obiecte, autorul raportului le-a găsit în curtea săteanului Dumitru Ilie Stan Florea, unde se presupune
că era amplasat templul cetăţii, judecând după resturile de coloane corintiene dezgropate.

În drum spre Balş, Drăghicescu se opreşte la mănăstirea Buzeştilor, Căluiul, care fusese vizitată cu
mulţi ani înainte şi de Odobescu. Aici descoperă chipul lui Mihai Viteazul cu o coroană ţinută de un înger
deasupra capului. Domnul are o mantie pe umeri cu margini de blană albă, caftan galben strâns pe talie şi ţine
mâna în brâu, în dreptul unei batiste fine care atârnă. De Căluiu se leagă numele celor mai mari oameni ai
neamului care au ştiut să construiască una dintre cele mai vrednice mănăstiri din ţară, dacă ţinem cont şi de
impresiile lui Paul de Alep.

Drăghicescu mai vizitează Tismana, Arnota şi Bistriţa, toate restaurate destul de bine spre surprinderea lui,
care afirmă: “Arhitecţii străini s-au comportat cu destul simţ de pietate şi destulă înţelegere cu monumentele
noastre”. Se referea la Schlatter şi Beniş, “oameni cu merite mai ales în ce priveşte conştiinciozitatea, tăria şi
soliditatea cu care au lucrat. Nu voi uita niciodată frumuseţea acoperişului şi arta cu care e lucrat la arestul Arnotei
şi temeinicia zidirilor de la Bistriţa. E o conştiinciozitate care ar putea servi de model astăzi”32.

Vizitând Glagova, descoperă cu mare interes casele Glagovenilor, compuse dintr-o pivniţă şi etaj în formă
de cruce, coada fiind foişorul cu stâlpi în faţă. Casa era foarte mare (20x30m.), cu foişor larg, care duce într-un antreu
lung, la dreapta cu două camere mari, în stânga, alte două camere şi un coridor. Partea interesantă a casei o
reprezentau uşile de stejar, groase de zece centimetri, ce se aflau jos la uşa foişorului şi sus la antreu. O bârnă groasă
de lemn o închidea pe dinăuntru, printr-un complicat sistem de zăvoare de lemn, cu cheie tot de lemn, iar găurile
prin uşă permiteau tragerea de focuri de armă în caz de atac. Ascunzătoarea se afla în pivniţă. Casa urma să fie trecută
în patrimoniul Statului şi conservată33.

A doua etapă, 2-17 septembrie 1909, începe din Caracal, cu un prim popas important în apropierea satului
Grecii, unde se afla “Drumul lui Traian”, ce dipărea treptat, fiind transformat de săteni în teren arabil. Tradiţia acestui
drum, intitulat şi “Domnul de rouă”, spunea că Traian făcea vizite nocturne iubitei sale din Carpaţi; într-o noapte,
întârziind, l-a apucat pe drum cântecul cocoşului, vestitorul dimineţii; atunci s-a prefăcut în rouă. La Caracal a vizitat
ruinele caselor lui Mihai Viteazul. 

Drumul a continuat la mănăstirile Govora, Hurez, Bistriţa, cea din urmă, în perioada războiului din 1877,
fiind transformată în spital de îngrijire a prizonierilor turci. Vizitatorii îşi mai aduc aminte, spune autorul, de odăile
conservate în amintirea lui Vodă Bibescu. A urmat Arnota care ţine, între zidurile ei, mormântul domnitorului Matei
Basarab, însă nicio inscripţie nu pomeneşte acest lucru. Drăghicescu afirma că “Mănăstirea Arnota este cel mai de
seamă depozit de comori picturale, sculpturale şi arhitecturale, prin faptul că fiind mai retrasă, a scăpat de prefaceri
înnoitoare, este un adevărat tezaur”. Trece pe la Polovraci şi în drum spre Hurez se opreşte să admire cula din
Măldăreşti construită cu două etaje. Ajunge la Cozia, trecând pe la schitul Cacova, zugrăvită de meşteri ţărani, cu
scene din vieţile sfinţilor; pe la schitul Zghiabului, clădit sub o stâncă, din porunca tatălui lui Mircea cel Bătrân; pe
la mănăstirea Frăsinei, unde mănăstirea era bine îngrijită şi foarte curată “ca un pahar”. Mănăstirea-cetate Cornetul,
una dintre cele mai frumoase biserici din Oltenia, este descrisă cu interesante comentarii privind lucrările de
restaurare efectuate de Eforia Spitalelor Civile34.

A treia etapă, parcursă în perioada 21 septembrie-27 octombrie 1910, începea cu vizitarea bisericii
Potruşani, cu ruinele curţilor locuite de Mihai Viteazul şi ulterior moştenite de Brâncoveanu. La Târgul Jiu, vizitează
casele generalului Magheru, foarte interesante pentru stilul românesc, cu format rectangular, cu pridvor sprijinit de
opt stâlpi rotunzi şi datat la sfârşitul veacului al XVIII-lea. Culele din Pojogeni, Mosculeşti, Groşera, construite la
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începutul secolului al XIX-lea, erau ameninţate a fi dărâmate pentru procurarea de cărămidă. Biserica Bengeştii-
Gorj, ctitorie de la 1730 a consilierului împărătesc Staicu Bengescu, stătea alături de casa ctitorului, aflată într-o stare
avansată de degradare. Biserica Surpatele, ctitorie brâncovenească din 1706, cu tabloul votiv cu cei şapte copii şi
doamna Maria, păstra candelabrul brâncovenesc, format dintr-un trunchi central atârnat de vulturul cantacuzin,
decorat cu trei bule. Studiul lui Drăghicescu continua cu Mănăstirea dintr-un lemn, biserica Cetăţuia, cula din
Bujoreni şi biserica Fedeleşoiu, ctitoria lui Grigore Ghica Vodă. Unele monumente din Muntenia au fost vizitate
împreună cu Dimitrie Onciul: schitul Goleşti, cula din Furnicoşi Muscel, bisericile din Dobreni şi Hereşti Ilfov, dar
şi cetatea romană de la Jidova, la zece kilometri de Câmpulung35.

Comunicările din Buletinele Comisiunii, de regulă lapidare, se dovedesc uneori destul de dezvoltate,
precum cea scrisă de Victor Brătulescu şi intitulată Biserici din Transilvania şi Bucovina. Aceste biserici
sunt prezentate cu inscripţiile de pe uşi, la care se adaugă descrierea obiectelor de cult şi a zugrăvelilor.
Amintim din această comunicare, bisericile din Sângeorz-Băi, judeţul Năsăud; Baia-Sprie, Siseşti, Dăneşti,
Siurdeşti, Plopiş, Lăscâia, Vad, Berinţa, toate din judeţul Baia Mare; Doroşăuţi, Vasilău, Coleuţi, Crişciatec,
toate din Bucovina.

Ne oprim atenţia asupra celor relatate despre biserica din Coleuţi, considerând-o mai semnificativă. Înainte
de a intra în Coleuţi, se văd nişte copaci înalţi, care amintesc localnicilor că pe aceste locuri se ridica o mănăstire
falnică a cărei poveste se aseamănă cu a mănăstirii Argeşului şi a meşterului Manole. Biserica din Coleuţi, datată
1779, este aşezată pe malul înalt al Nistrului, din marginea căruia, de pe “Stânca lui Moţoc“, se poate vedea până
departe pe podişul Podoliei, în Polonia. Biserica este zidită din piatră ca toate bisericile de pe malul Nistrului.
Tradiţia de la Coleuţi spune că împărăteasa Maria Tereza este aceea care a pus să se ridice schelele, pentru ca meşterii
să nu mai poată face altă biserică mai frumoasă. Meşterii erau trei şi, făcându-şi aripi din şindrilă, au zburat: unul a
căzut în Nistru, altul dincolo de Nistru, în Podolia, iar al treilea a căzut lângă mănăstire, în locul din care astăzi curge
un izvor cu apă rece36.

Cum este şi firesc, lucruri foarte interesante găsim şi în procesele-verbale ale şedinţelor Comisiunii
Monumentelor Istorice. Decizia de a publica aceste procese-verbale a fost luată începând cu anul 1924. Din aceste
procese-verbale constatăm că, începând cu anul 1924, şedinţele se ţineau săptămânal, joia; ulterior, sub preşedinţia
lui Nicolae Iorga, din anul 1925, şedinţele se ţineau, de regulă, o dată pe lună37.

Dar să vedem câteva din informaţiile care nu se găsesc decât în aceste şedinţe ale Comisiunii şi care au fost
publicate sub formă de procese-verbale.

În şedinţa din 24 ianuarie se aproba trimiterea Buletinului, Muzeului Literaturii Române din Cluj. În data de
7 februarie se decidea ca Buletinele din primii zece ani să fie expediate gratuit Universităţii din Leipzig. Erau oferite
gratuit Buletine şi Şcolii de Arte şi Meserii din Zlatna şi Seminarului Central din Bucureşti. “În scop de propagandă
se oferă Ministerului de Externe, buletine la un preţ redus la jumătate”, după cum preciza procesul-verbal nr. 4 din
14 februarie 1924.

Din acelaşi document rezulta şi decizia de a se oferi Buletinul pe anul 1923, Institutului de Istorie Naţională
din Cluj şi Bibliotecii Universitare din Tokio. Se aproba un schimb de publicaţii cu Academia de Arte din Cracovia,
conform propunerii lui Gh. Balş, făcută în data de 29 ianuarie 1925, iar la propunerea lui Nicolae Iorga se aproba un
schimb de publicaţii cu Bolletino d’arte del Ministero del Instruzone. Mihail Şuţu, la rândul său, dorea “să se
intervină prin consulatul român de la Cairo pentru obţinerea publicaţiilor referitoare la obiectele antice din Egipt,
în schimbul publicaţiilor noastre“.

Grija pentru specializarea unor pictori restauratori a preocupat constant Comisiunea care publica
în Buletin intenţia de a înfiinţa o şcoală de zugravi la Vălenii de Munte, la propunerea lui Nicolae
Iorga38. În acelaşi scop, Comisiunea solicita Ministerului Cultelor, două burse de studii în străinătate
pentru specializare în restaurarea monumentelor istorice, cu obligaţia ca absolvenţii să lucreze ulterior
în cadrul Comisiunii timp de şase ani. Serviciul Tehnic era cel care fixa bursa lunară39. Pentru a facilita
studiile acestor arhitecţi-bursieri, Comisiunea propunea cumpărarea unei case în valoare de 30.000 de
lire la Veneţia40.

În vederea reproducerii acuarelelor şi gravurilor lui Preziosi în Buletin, Comisiunea aproba sumele necesare
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pentru executarea clişeelor zincografice41. De asemenea, propunea Ministerului de Război ca toate monumentele din
Bulgaria privind războiul din 1878 să fie trecute sub administrarea şi îngrijirea Muzeului Militar42. Din fondul de
vânzare al Buletinelor se aproba alocarea sumei de 50.000 de lei, domnului Moisil, în vederea realizării unui bust al
lui Dimitrie Onciul43.

La propunerea arh. Petre Antonescu şi a locuitorilor, “Comisiunea aprobă scoaterea din tencuielile bisericii
Mirăuţilor din Bucovina a panourilor cu portretele lui Franz Ioseph şi depunerea lor în Muzeul Bucovinei”44.
Comisiunea decidea şi ridicarea unei cruci la Lemberg (Lwow) în Polonia, unde au fost “tăiaţi” Ştefan Tomşa, Iancul
Sasul şi Ion Vodă Potcoavă45.

Demnă de semnalat este preocuparea Comisiunii de a organiza, prin intermediul Serviciului Tehnic, licitaţii,
cu prezenţa reprezentanţilor legali ai parohiilor, pentru executarea unor lucrări de reparaţii. Asemenea licitaţii au fost
făcute pentru repararea bisericii Doamnei din Bucureşti, bisericii din Solca, bisericii din Brădeşti, jud. Dolj, bisericii
din comuna Geamăna, jud. Argeş, bisericii din comuna Deagu de Sus, jud. Argeş, bisericii Sf. Nicolae din comuna
Comanca, jud. Romanaţi, bisericii Sf. Elefterie din Bucureşti, etc.46

Comisiunea delega pe secretarul ei, V. Drăghicescu, “a face un proiect de lege al muzeelor cam în felul celor
din Italia şi Grecia” şi în aceeaşi şedinţă se stabilea propunerea “de a se declara monument istoric prin Decret
Regal, casa Popazol din Vălenii de Munte, fiind una din puţinele case vechi din ţară ce păstrează atât de bine
elementele arhitectonice”47.

Potrivit indicaţiilor date prin raportul Consulatului Român din Istanbul, Comisiunea ruga Ministerul
Instrucţiunii, al Cultelor şi Artelor să cumpere Palatul Domnesc Bogdan-Sarai din Constantinopol48.

Comisiunea aproba “încasarea unei taxe de intrare în valoare de cinci lei de persoană la biserica
mănăstirii Snagov, pe bază de chitanţă eliberată dintr-un chitanţier sigilat de Comisiunea Monumentelor
Istorice. Fondul rezultat se va depune la consiliul parohiei şi se va întrebuinţa după indicaţiile
Comisiunii“49.

Arhitectul Gheorghe Balş, membru al Comisiunii Monumentelor Istorice, “este rugat a se ocupa cu
chestiunea palatului Brâncovenesc din Potlogi, intrând în legătură cu proprietarii actuali, întrucât Legea de
conservare şi restaurare a monumentelor istorice dă dreptul la exproprierea monumentelor istorice”50. Palatul
Brâncovenesc de la Potlogi fusese decretat monument istoric prin Decret Regal, semnal de Regele Carol I, în data
de 9 octombrie 1910. Pentru frumuseţea textului redăm acest Decret Regal în întregime, fiind legat de un monument
care şi în zilele noastre este ruinat şi disputat. Textul decretului apare şi în Buletinul Comisiunii nr. 11 din 1910, la
pagina 140:

“Carol I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României
La toţi de faţă şi viitori, sănătate.
Asupra raportului Ministrului Nostru secretar de Stat la Departamentul Cultelor şi Instrucţiunii ad interim

sub nr.28.091-910.
Văzând declaraţiunea d-lor R. Roma, N. D. Ghica şi G. Ştirbei, proprietari ai moşiei Potlogi din judeţul

Dâmboviţa, că ar vedea cu plăcere orice demers s-ar face pentru a se recunoaşte ca monument istoric castelul
Brâncoveanu de pe numita moşie,

Văzând avizul Comisiunii Monumentelor Istorice de la 1 Maiu 1908 în această privinţă,
Pe temeiul art.3 şi art.4 din Legea pentru conservarea şi restaurarea monumentelor publice,

Am decretat şi decretăm:
Art.I. Se declară monument istoric ruinele palatului Brâncovenesc de la Potlogi din jud. Dâmboviţa,

înscriindu-se în Inventarul general al monumentelor istorice din România.
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Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat la Departamentul Cultelor şi Instrucţiunilor ad interim este
însărcinat cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiunilor prezentului decret.
Dat la Castelul Peleş, la 9 octombrie 1910.

Carol
Ministrul Cultelor şi Instrucţiunilor ad interim
V. G. Morţun“

Dacă ne referim la capitolul Cronici (sau, în alte situaţii, Comunicări, aşa cum apar ele în buletine),
semnalăm ca exemplu doar acel extras publicat de Nicolae Iorga în Cuvânt Moldovenesc şi republicat în
Buletinul nr.77 din 1933: “La o depărtare de 20 km de Soroca, într-o poziţie pitorească, se află satul Schineni,
înfiinţat pe la sfârşitul veacului al XVIII-lea de boierii moldoveni, printre care se pomeneşte şi numele lui
Nicolae Trohin, Marele Şătrar pe lângă Domnul Moldovei şi care purta numele de Câşla-Stâneni. Cu o
populaţie neaoşă moldovenească, satul a progresat foarte puţin sub raport cultural, deşi avea şcoală şi biserica
cea mai veche din împrejurimi. Biserica nu se ştie precis când a fost zidită, căci în anul 1821 a fost sfinţită, după
reparare, aşa cum rezultă din arhivele bisericii, ceea ce dovedeşte că a fost zidită cu mult timp înainte. În curtea
ei se află o cruce de piatră din anul 1631, cu inscripţie românească cu litere slavone. La doi metri de zidul
bisericii se află un monument din piatră de înălţimea de patru metri în formă de piramidă şi terminat cu o sferă.
Monumentul este ridicat în anul 1828 de Alexe Karagheorghevič, un membru al familiei domnitoare şi
întemeietoare a independenţei sârbe. Este ridicat pe mormântul soţiei sale Maria, fiica Şătrarului Nicolae
Trohin. Monumentul este artistic sculptat, atât în ce priveşte ornamentele, figurile alegorice, inscripţiunile care
s-au păstrat intacte, cât şi ca formă generală. În partea de nord a bisericii se află mormântul Serdarului
Gheorghe Mihail Berguvanč mort în anul 1841 şi a boierului Alexandru Janu, ambele din marmură albă, frumos
sculptate, cu inscripţiuni aurite”51.

Am prezentat componenţa comitetului de redacţie, problemele legate de tipărirea Buletinului, Rapoartele
Comisiunii şi deciziile mai importante rezultate din procesele-verbale, nu rămâne decât să trecem în revistă câteva
dintre lucrările cele mai importante publicate în acest Buletin care împlineşte anul acesta 100 de ani de apariţie.

Demne de semnalat sunt cele două studii monumentale ale arhitectului Gheorghe Balş despre Bisericile lui
Ştefan cel Mare din 1925 şi Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacul al XVI-lea (1527-1582) din 1928.
Aceste studii sunt scrise cu multă pricepere de specialistul în domeniu, bogat ilustrate cu peste 480 de imagini,
respectiv 425 de “lucrări care vor înlesni studiile de detaliu ce se vor face în viitor”, după cum afirmă autorul în
introducere. Dacă ne referim la prima sa lucrare, care constituie şi numerele 43-46 ale Buletinului pe anul 1925,
constatăm o abordare sistematică a monumentelor.

După prezentarea detaliată a fiecărei biserici, sunt abordate formele interioare şi faţadele, dimensiuni şi
proporţii, dar şi elementele de amănunt. Studiul beneficiază şi de o analiză în detaliu a materialelor utilizate în
construirea bisericilor, cu referiri la posibili meşteri care au lucrat la zidirea acestora.

Capitole bine conturate tratează despre picturi, iar autorul, cu foarte mult bun simţ, se limitează la
identificarea imaginilor religioase, fără să comenteze calitatea lor artistică. Autorul mărturiseşte “nu am de gând să
vorbesc de iconografie. Aceasta nu face parte din arhitectura clădirei, ţine de un alt domeniu ce-l las altora mai
competenţi. Voi vorbi de pictură în ceea ce priveşte partea ei decorativă”52.

Un domeniu interesant pe care Gheorghe Balş îl cercetează este cel al semnelor lapidare, adică semnele
meşterilor pietrari. În perioada de înflorire a artei gotice, când zidarii-pietrari, din simpli ucenici, deveneau meşteri,
primeau şi un semn distinctiv. Or, “Semnele geometrice ce le găsim pe pietrele bisericilor noastre sunt o probă de
origine gotică a meşterilor ce au cioplit cu indicarea regiunii de unde proveneau aceşti meşteri”53. Pe lângă aceste
semne lapidare, autorul semnalează şi altele, cum ar fi simplele iniţiale. Autorul acestui studiu a identificat asemenea
semne din perioada domniei lui Ştefan cel Mare, la bisericile din Borzeşti, Reuseni şi Cotnari, precum şi la Cetatea
Sucevei. Din comparaţia acestor semne cu cele identificate în Ardeal (Bistriţa, Braşov, Dej) şi în Galiţia la Cracovia,
putem constata că unele sunt aproape la fel, ceea ce înseamnă că meşterii veniţi la noi aparţineau aceleiaşi şcoli cu
cei care au lucrat în Ardeal şi la Cracovia54.

Sunt prezentate discurile şi plăcile care împodobesc bisericile din perioada lui Ştefan cel Mare. Aceste
discuri sunt colorate în verde şi galben, iar în spaţiul rămas liber între ele s-au aşezat foarte des triunghiuri sau pătrate
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smălţuite, cum le găsim – afirmă autorul – la Hârlău, Iaşi, Borzeşti, Neamţ şi biserica Sf. Gheorghe din Suceava.
Unele discuri prezintă ornamente sub formă de stele sau figuri geometrice, dar cele mai interesante sunt cele
împodobite cu pajura sau capul de zimbru55.

Când vorbeşte de Biserica Domnească Sf. Nicolae din Iaşi, referindu-se la Lecomte du Noüy care a reclădit-
o, Gheorghe Balş afirmă cu eleganţă: “În linii generale se poate considera că actuala biserică reprezintă destul de
bine vechea clădire, diferenţele existând doar în detaliu”56.

Al doilea volum al lui Gheorghe Balş, intitulat Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacul al XVI-lea
(1527-1582), reprezentând numerele 55-58 pe 1928 ale Buletinului, este o continuare a studiului din primul volum.
El prezintă câteva concluzii deosebit de interesante: “Din trebuinţele cultului ortodox pe o bază bizantină,
modificată prin înrâuriri gotice mai cu seamă, dar şi sârbeşti şi armeneşti, a ieşit acest stil al arhitecturii
moldoveneşti. După Rădăuţi încă romanică, dar fără legături cu forma arhitecturii noastre, după Sf. Treime din
Siret, cu caractere bizantine amestecate, am găsit lungul şir al bisericilor lui Ştefan cel Mare, de la simplul şi
scundul lăcaş de la Pătrăuţi până la măreaţa mănăstire de la Neamţ, şi pe urmă la Mitropolia nouă, Sf. Gheorghe
din Suceava, în care apar închegate stilul şi principiile arhitecturii moldoveneşti din această perioadă. În epoca pe
care o studiem, 1527-1682, acest stil a evoluat. Modificări destul de importante apar, dar în niciun caz decadenţă.
La curentul mare bizantino-gotic se adaugă un mic afluent al Renaşterii, iar elementele orientale încep a se arăta,
precum şi cele ruseşti spre sfârşit, dar mai ales în zugrăveală şi iconografie”.

Aceste două epoci analizate, spune autorul, “alcătuiesc un tot omogen, cu două perioade principale care ne
înfăţişează împreună evoluţia stilului moldovenesc propriu-zis. La început mai sever, mai logic, la urmă mai
mlădios, mai liber în căutarea formelor, atât a celor arhitectonice cât şi a celor decorative sau picturale, totdeauna
originale, cumpătat şi de bun gust”57.

După ultimii domnitori descendenţi din Petru Muşat, apar elemente de stil muntean, adică o influenţă
puternică bizantină, fără a părăsi elementele principale moldoveneşti bine înrădăcinate. “Dragomirna introduce
elemente orientale, armeno-georgiene şi ruseşti, care nu vor modifica deocamdată stilul moldovenesc în mod
fundamental, mai ales în liniile lui constructive. Dar în cursul veacului al XVII-lea se introduc şi alte elemente mai
variate care contribuie la o rupere a continuităţii stilului moldovenesc.” Din acest motiv, autorul consideră “că la
sfârşitul veacului al XVI-lea se termină epoca de aur a arhitecturii moldoveneşti, iar cea care urmează, cu toată
importanţa ei şi bogăţia unor monumente precum Dragomirna şi Trei Ierarhi, este totuşi o eră de o calitate artistică
mai scăzută, este o epocă de decadenţă care începe”58.

Un capitol interesant este şi capitolul VIII, care tratează despre Meşterii şi metodele de construcţie. Fără
a intra în prea multe amănunte, ne atrag atenţia legăturile pe care le avea Petru Rareş cu bistriţenii pe care îi
solicita cu regularitate să construiască bisericile din Roman şi Suceava. Alexandru Lăpuşneanu apelează tot la
bistriţeni, dar şi la regele Poloniei pentru aprovizionare cu plumbul necesar pentru a acoperi mănăstirea Slatina
şi cu arama pentru turnarea clopotelor. Acelaşi Domn trimite soli la Veneţia, solicitând dogelui, arhitecţi şi
zugravi pentru a zidi şi picta biserici în Moldova. Petre Şchiopul cere tot bistriţenilor meşteri ca să construiască
o mănăstire59.

Numărul 81 din 1934 anunţă, prin necrologul semnat de Iorga, dispariţia neaşteptată a lui Gheorghe Balş.
Cel ce îi va face portretul sufletesc, dar mai ales cel de specialist în domeniu, va fi D. A. N. Grabar, în
Seminarium Kondakovianum: “Răposatul a fost un om de o rară puritate sufletească, câştigându-şi simpatiile
prin bunăvoinţa lui permanentă şi prin modestia lui sinceră. Născut dintr-o veche familie boierească şi având
studiile de inginer, el şi-a îndreptat privirile spre vechea arhitectură românească şi a fost primul care a pus
studiul ei pe baze ştiinţifice. Cele două lucrări ale lui despre bisericile din Moldova, descrise şi cercetate cu
anexarea de frumoase planuri şi fotografii, face ca ţara noastră să fie singura ţară ortodoxă care se poate lăuda
cu un astfel de corpus de materiale arhitecturale. A fost primul care a introdus metoda comparată la studiul
arhitecturii româneşti. În căutarea de materiale comparative, el a făcut o serie de călătorii în Bulgaria, Serbia,
Constantinopol, Palestina, la Muntele Athos, Moscova şi Iugoslavia. Numele lui trebuie pus în rândul celor
dintâi cercetători în istoria arhitecturii balcanice, şi-şi va păstra întotdeauna renumele de primul istoric al
arhitecturii române”.

O prezentare a tuturor lucrărilor apărute în Buletinele din perioada interbelică este deosebit de dificilă, dar
o selecţie a celor mai semnificative merită a fi realizată.
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Prima serie de Buletine apărute până în 1916 se caracterizează printr-o concentrare a cercetărilor care vizau
monumentele din perioada lui Constantin Brâncoveanu şi a lui Ştefan cel Mare, dacă ar fi să le semnalăm numai pe
cele mai reprezentative: Curţile Domneşti Brâncoveneşti de la Mogoşoaia şi Potlogi – V. Drăghicescu; Mormântul
lui C. Brâncoveanu – V. Drăghicescu; Portretele lui Brâncoveanu şi ale familiei sale – Nicolae Iorga; Mănăstirea
Hurez şi portrete murale de la Hurez – Alexandru Lapedatu; Restaurarea Mănăstirii Hurez – Nicolae Ghica-
Budeşti şi D. I. Traianescu; Ştefan cel Mare şi Mănăstirea Neamţ – Nicolae Iorga; O biserică a lui Ştefan cel Mare
în Ţara Românească – Alexandru Lapedatu.

O atenţie deosebită a fost acordată studiilor efectuate la Biserica Domnească de la Curtea de Argeş:
Restaurarea Bisericii Domneşti din Argeş – Grigore Cerchez; Inscripţii de la Biserica Sf. Nicolae Domnesc din
Curtea de Argeş – V. Drăghicescu; Raport înaintat Academiei Române cu privire la Biserica Domnească de la
Curtea de Argeş – VIII – Dimitrie Onciul, I. Bogdan, Nicolae Iorga.

Tot în această perioada remarcăm şi studiile care vizează cetăţile: Gravuri cu vederi de la Cetatea Albă şi
considerente istorico-arheologice – VI – Alexandru Lapedatu; Vechi cetăţi româneşti – VIII – Alexandru Lapedatu;
Cetatea Sorocii – VII – Alexandru Lapedatu.

Cercetările arheologice sunt şi ele bine reprezentate: Cetăţi romane la Dunărea de Jos – II – Constantin
Moisil; Din tezaurul arheologic al Dobrogei – III – Constantin Moisil; Cetatea Tropaeum: considerente istorice –
IV – Vasile Pârvan.

Numărele 10-16 din Buletin, care acoperă perioada anilor 1916-1923, are o semnificaţie deosebită pentru
Comisiune, pentru că activitatea era reluată în condiţiile grele de după primul război mondial. Din acest motiv am
dorit să tratăm acest număr separat, poate şi datorită rarităţii lui, dar mai ales din cauza decesului unor membri
marcanţi ai Comisiunii, semnalaţi în Buletin: arhitecţii G. Lungu, Al. Zagoritz şi C. C. Arion. Semnalăm câteva
lucrări de mai mare amploare: Restaurarea Bisericii Domneşti de la Argeş – Grigore Cerchez; Curtea Domnească
din Argeş: note istorice şi arheologice – V. Drăghicescu; Arhitectura Bisericii Domneşti – Nicolae Ghica-Budeşti;
Pictura Bisericii Domneşti din Curtea de Argeş – I. Mihail; Monedele lui Radu I Basarab – Constantin Moisil;
Anul morţii marelui Basarab Voevod – Dimitrie Onciul; Inscripţii religioase greceşti de la Biserica Domnească –
P. P. Panaitescu.

Putem constata cu uşurinţă că aproape întreg Buletinul este consacrat Bisericii de la Curtea de Argeş, parcă
special pentru a aduna toată energia în jurul unui simbol al Ţării Româneşti, dar şi asupra locului unde se odihnesc
Regii României. Secţiunea interbelică reflectă o activitate ştiinţifică susţinută, diversificată, cu abordări extinse,
corespunzătoare unei Românii Mari.

Semnalăm preocuparea Comisiunii de a publica în Buletin diferite gravuri şi litografii de epocă referitoare
la teritoriul ţării noastre:
- C. I. Karadja publică informaţii deosebit de interesante despre o colecţie de gravuri lucrate de Luigi Mayer, care
ilustrează printre alte şi recepţia oferită de Constantin Moruzi în cinstea englezului Sir Robert Ainslie la palatul
domnesc în anul 179360.
- P. P. Panaitescu publică o stampă care reprezintă o solie a lui Alexandru Lăpuşneanu la curtea regelui Sigismund-
August al Poloniei în anul 1567. Stampa se găseşte la Muzeul Czartoryski din Cracovia61.
- Nicolae Iorga alătură studiului său despre Mănăstirea din Vălenii de Munte, două litografii ale acestui monument
executate de Preziosi în anul 1868 şi o litografie executată de Beghenau în anul 186062.
- Virgiliu Drăghicescu, în studiul asupra palatului lui Constantin Vodă Brâncoveanu din Bucureşti, publică
două litografii lucrate de Preziosi. Prima reprezintă Piaţa Sf. Anton, pe ruinele palatului de la Curtea Veche,
în anul 1861, iar a doua surprinde vecinătăţile Curţii Vechi pe unul din afluenţii Dâmboviţei, lucrare realizată
în acelaşi an63.
- Alexandru Busuioceanu publică lucrarea Un palat din vremea fanariotă – Curtea Nouă din Bucureşti.
Foarte interesante sunt cele două planuri ale Bucureştilor, realizate de F. J. Sulzer în anul 1781 şi
Borroczyn în 1852. Reproduce şi un tablou care redă ceremonialul urcării pe tron a lui Mavrogheni în
anul 1786, fără să identifice artistul. În continuare, autorul reproduce alte două lucrări de epocă
reprezentând Bucureştiul la 1840: o lucrare a lui M. Bouquet (vedere de la Curtea Arsă) şi o lucrare a lui
R. Bielitz, cu ruinele Curţii Arse64.
- Horia Teodoru face un studiu comparativ între litografiile realizate de M. Bouquet în anul 1843 şi o fotografie din
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1856 care reprezintă Hanul lui Manuc din Bucureşti. Sunt prezentate cele două litografii şi fotografia executată de
V. Ludwig Angerer în 1856, la care este alăturată şi o fotografie contemporană cu Buletinul65.
- Nicolae Iorga scrie un articol despre cel care în anul 1835 făcea o excursie la mănăstirile de la Putna, Neamţ,
Bistriţa, Hangu, Mira, Bogdana şi Cetatea Neamţului, în suita lui Mihai Vodă Sturza; este vorba de Gheorghe
Asachi. Iorga reproduce litografiile lucrate de Alexandru Asachi, fiul lui Gheorghe Asachi, care ilustrează aceste
mănăstiri66.
- Un studiu interesant este prezentat de medicul antropolog român, profesorul Francisc Rainer, despre cercetările
efectuate asupra osemintelor găsite în Biserica Domnească de la Curtea de Argeş67.

Mănăstirea Golia din Iaşi este prezentată de Sever Zotta, cu un scurt istoric, bogat ilustrat, la care adaugă şi
spiţa neamului Golia care se trage din Golăeşti pe Rebriceni, în judeţul Vaslui. În completare, Nicolae Ghica-Budeşti
prezintă un studiu arhitectonic cu releveuri interesante68.

O altă lucrare care surprinde prin amploarea ei, pentru că se întinde pe 22 de pagini, dar şi prin tema
abordată, se intitulează Elemente profane în pictura religioasă; articolul prezintă imagini color pentru
prima dată în Buletin, are o înaltă ţinută artistică pentru perioada anului 1934 şi aparţine lui Victor
Brătulescu. Explicaţiile date pentru icoanele care îl reprezintă pe Sf. Gheorghe, şi nu numai, cuprind o
adevărată istorie combinată cu basme şi legende. “Zugravii au luat elemente trebuitoare din arta păgână,
le-au interpretat potrivit cu interesele şi normele credinţei creştine şi, astfel rânduite, au apărut scene
creştine“. Aceştia au adunat în scena uciderii balaurului toate aceste istorioare într-o varietate de imagini cu
personaje şi simboluri. Cele trei icoane reproduse color sunt Sf. Haralambie, Sfinţii Simion şi Sava şi
Coborârea de pe Cruce, toate din Colecţia Muzeului de Artă din Bucureşti şi publicate de Nicolae Iorga în
albumul Les arts mineurs en Roumanie69.

Sunt nenumărate semnalările unor obiecte de provenienţă românească în diferite locuri din lume. Nicolae
Iorga aminteşte că Marcu Beza, într-un memoriu citit la Academia Română, prezenta descoperirile făcute la
Ierusalim în perioada cât a fost consul. Semnalăm doar câteva dintre aceste odoare pe care Nicolae Iorga le prezintă
în diferite numere ale Buletinului:
- o Evanghelie ferecată în argint din perioada lui Alexandru-Vodă Ipsilanti descoperită la paraclisul românesc de la
Muntele Sinai70;
- un manuscris românesc datat la anul 1599, găsit la mănăstirea Sf. Sava de lângă Ierusalim şi care se remarcă prin
ornamente (24 de imagini) deosebit de interesante, reproduse în Buletin, din păcate numai alb-negru71;
- o Evanghelie slavonă din secolul al XV-lea, având obişnuitul frontispiciu în care se încadrează un cap de bour
între două mâini care ţin sabia şi buzduganul. Cel care a realizat acest manuscris mărturiseşte la sfârşit: “Acest
Tetravanghel s-a scris cu mâna mult greşitului Mihail diaconul Rusaxi în târgul Sucevei: s-a început în luna
septembrie 21 şi s-a săvârşit în luna mai 21 ...”. Evangheliarul a fost “răpit”, spune Nicolae Iorga, de la Pobrota
de Patriarhul Dosoftei al Ierusalimului care o şi mărturiseşte într-o notiţă grecească: “În luna septembrie am mutat
această sfântă Evanghelie de la venerabila mănăstire a Sf. Nicolae din Moldova, zisă Pobrota, la Ierusalim, care
mănăstire fiind ruinată, sub Antonie Voevod Roset a ridicat-o cu Dumnezeu şi a zidit-o de hatârul Sfântului
Mormânt, luând-o înaintea celorlalte”72;
- Evanghelia lui Ieremia Movilă are o legătură grea de argint, care reprezintă pe o faţă, Învierea şi pe
cealaltă, Înălţarea. Jos, în partea a doua, se distinge bourul Moldovei şi următoarea inscripţie:
“Rugăciunea robului lui Dumnezeu Ioan Ieremia Moghilă Voevod, cu soţia şi copii lui, anul 1598”.
Evanghelia este frumos ornamentată cu păsări, de influenţă vădit armenească, dar se remarcă şi frumuseţea
chipurilor evangheliştilor. Din păcate, cum mărturiseşte şi Nicolae Iorga, nu s-a reprodus şi foaia cu
numele caligrafului73;
- o alta, admirabil ferecată în argint, poartă pe faţă imaginea Domnului Iisus întinzând mâna unui bărbat în genunchi,
iar în dreapta se află un grup condus de un Domn încoronat, însoţit de Doamna sa. Acest ansamblu, afirmă Nicolae
Iorga, “este una din cele mai frumoase opere de artă ce s-au lucrat în aceste locuri. Artistul pare a fi un braşovean,
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lucrând asupra unui subiect dat”. Evanghelia este scrisă de vestitul Luca din Cipru, care a trăit şi a murit la noi şi
este datată la anul 1670, din perioada lui Duca Vodă74;
- o ultimă Evanghelie semnalată în acelaşi memoriu este din secolul al XVII-lea, din timpul domniei lui Dabija
Vodă, care a dăruit-o mănăstirii Caşin. La sfârşitul Evangheliei, conform rânduielii, apare un text care precizează:
“Această Evanghelie a scris-o mult greşitul ieromonah Ghervasie proegumen la mănăstirea Putna”75;
- un portret inedit al lui Constantin Brâncoveanu tânăr este redat “cu obişnuita cucă pe cap, din care se vede copca
dar nu şi surguciul. Peste haină este cabaniţa blănită, cu trei grupe de câte patru galoane. În mână, un baston de
comandă; pe masă, coroana princiară cu blană de cacom şi patru şiruri de mărgăritare şi Crucea. Sus, în dreapta,
sub aceeaşi coroană, e stema, cu corbul pe cracă între soare şi lună”. Inscripţia are acest cuprins: “Constantinus
Brancovan, supremus Valachiae Transalpinae princeps, aetatis 42, anno Domini 1696”. Aflăm cu această ocazie şi
anul naşterii domnitorului (1654), care nu şi-a cunoscut tatăl, afirmă Nicolae Iorga, deoarece acesta fusese ucis în
tulburările mercenarilor de la sfârşitul domniei lui Constantin Şerban. Tot Nicolae Iorga face presupunerea
referitoare la cine a executat această pictură. Dat fiind modul în care sunt tratate mâinile domnitorului, ce dovedeşte
un talent deosebit, pare a fi vorba de un pictor din Occident, poate chiar din Ardeal. Din păcate, tabloul, descris aşa
de frumos de Nicolae Iorga, nu este reprodus în Buletin76.

C. Marinescu, profesor la Universitatea din Cluj, publică o comunicare privind descoperirea a trei săbii care
au aparţinut lui Constantin Brâncoveanu. Prima sabie este semnalată în 1857, de V. Langlois, care o descrie ca fiind
o sabie de Damasc, adusă de la Constantinopol de către baronul Tecco. Acesta o dăruieşte regelui Victor Emanuel,
care o depune în armurărie la Torino. A doua sabie s-a vândut la Paris din colecţia prinţului rus Lwow şi a fost
cumpărată de anticarul Manukian. Ultima sabie descrisă de profesorul Marinescu aparţine muzeului Luvru şi
provine din colecţia Marteau. Autorul articolului face câteva considerente, destul de interesante, privitoare la averea
lui Constantin Brâncoveanu, din care o parte a fost salvată la Braşov, după mazilirea sa la Constantinopol. Din
averea salvată făceau parte şi alte şaisprezece săbii cuprinse în inventarul întocmit de Apostol Manu, omul de
încredere al lui Constantin Brâncoveanu77.

După numai şapte ani, Emil Vârtosu reia subiectul săbiilor lui Constantin Brâncoveanu şi publică în Buletin
un amplu articol, în baza cercetărilor efectuate la Muzeul Topkapî Sarayi din Istanbul. În sala tezaurului, autorul
semnalează un relicvariu comandat de Neagoe Basarab spre a păstra moaştele Sf. Ioan Botezătorul şi purtând
numărul de inventar 2.743. Relicvariul este din aur, sub formă de carapace bombată, împodobit cu perle, rubine,
peruzele, diamante şi un rubin mare, toate dispuse simetric în formă de cruce. Între braţele acestei cruci se poate citi
următoarea inscripţie în limba slavonă: “Aceste moaşte: capul Sfântului Ioan Botezătorul; aceste cinstite moaşte ale
Sfântului Ioan Gură de Aur; aceste cinstite moaşte ale marelui Apostol Petru, le-a ferecat Io Neagoie Voevod”.
Înăuntrul relicvariului se găseau, la data publicării acestui studiu, numai moaştele Sf. Ioan Botezătorul: osul occipital
îmbrăcat, pe partea concavă, în foiţă de aur.

Capul Sf. Ioan Botezătorul a făcut parte, multă vreme, din odoarele mănăstirii Sf. Ioan Botezătorul,
întemeiată la Bizanţ în anul 463 de patricianul Studius şi transformată ulterior în moschee. În anul 1204, când
cruciaţii au devastat Constantinopolul, relicva este transportată, pe furiş, la biserica Sf. Gheorghe al Manganelor,
înainte ca de a fi jefuită şi arsă cetatea. Moaştele au fost însă descoperite de cruciaţi şi duse la Amiens în Franţa,
unde face şi astăzi parte din tezaurul catedralei. Occipitalul a fost luat probabil de călugării bizantini la venirea
cruciaţilor, ca în final să ajungă la Neagoe Basarab.

Se punea întrebarea, cum de a ajuns relicvariul lui Neagoe Basarab la Istanbul? Domnitorul a fost unul
dintre marii ctitori ai Muntelui Athos, unde rezideşte din temelii mănăstirea Dionisiu cu hramul Sf. Ioan
Botezătorul. Cu această ocazie, domnitorul a dăruit mănăstirii moaştele Sf. Ioan Botezătorul şi ale Sf. Ioan Gură
de Aur, în raclă de aur împodobită cu pietre scumpe. În timpul războiului ruso-turc, pe vremea Ecaterinei a II-a,
moaştele au fost luate de la Dionisiu, spre a fi puse în siguranţă în insula Aghiostrati, dar corabia a fost prinsă de
turci şi moaştele au fost depozitate în tezaurul sultanului. În 1810, dragomanul Ianachi a sustras din tezaur mâna
Sf. Ioan Botezătorul, pe care a readus-o la Dionisiu, unde se află şi acum, într-un relicvariu comandat de Ianachi
tot în 181078.

În acelaşi muzeu, în Sala Armelor, Emil Vârtosu constata prezenţa a trei săbii brâncoveneşti confecţionate
din oţel de Damasc. Toate trei aveau motive decorative orientale şi inscripţii săpate în oţel şi incrustate cu aur. Una
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dintre aceste săbii avea un mâner din corn de rinocer, garda din aur cu desene florale, de care atârna un şnur din fir
de aur împletit cu fir negru terminat cu un ciucure tot din fir de aur. După starea perfectă de conservare, dar şi pentru
că se afla în tezaurul sultanului, Emil Vârtosu emitea ipoteza că această sabie, cu numărul de inventar 2.682, fusese
purtată de Constantin Brâncoveanu în momentul mazilirii sale în martie 1714. A doua sabie era foarte asemănătoare
cu prima, însă îi lipsea şnurul. Ultima sabie semnalată în acest muzeu, fără plăsele la mâner, era singura care avea
ornamente pe ambele feţe ale lamei. Niciuna dintre aceste trei săbii nu avea teacă. În final, referindu-se la săbiile
brâncoveneşti, Emil Vârtosu se întreba de ce nu s-a găsit nicio sabie în Ardeal, unde Apostol Manu a vândut 16 săbii
din averea domnitorului79.

Mai sunt semnalate, tot în acelaşi muzeu, trei spade moldoveneşti din veacul al XV-lea, care au fost studiate
şi descrise de Gheorghe Brătianu şi Marcu Beza. Una dintre spade era atribuită lui Ştefan cel Mare şi avea o
inscripţie cu aur, iar pe mâner era gravată stema Moldovei. Lungimea spadei era de 125 cm80.

Se pare că această lucrare a lui Emil Vârtosu a fost deosebit de bine primită în mediul de specialitate, fapt
ce l-a determinat pe autor să extragă articolul din Buletin şi să îl ofere, frumos legat, primarului general al
municipiului Bucureşti, Iulian Peter, cu omagiu şi autograf datat mai 1938.

Voievozii munteni şi moldoveni au jucat rolul de protectori ai ortodoxiei şi în afara graniţelor ţărilor române.
“La Muntele Athos, în Serbia, Bulgaria, Ardeal şi în Polonia, numele Domnilor şi boierilor români se regăsesc în
pisaniile mănăstirilor şi bisericilor şi în pomelnicele ctitoreşti, şi nu odată chipurile lor împodobesc pereţii unuia
din aceste locaşuri sfinte”. Afirmaţiile lui P. P. Panaitescu prefaţează articolul publicat în Buletinul din anul 1929,
intitulat Fundaţiuni religioase româneşti în Galiţia81.

La Lemberg (Lwow), un puternic centru comercial care avea legături cu Moldova, biserica principală a
rutenilor, care domină oraşul cu turnul ei, poartă şi astăzi numele de Biserica moldovenească. Alexandru
Lăpuşneanu a clădit această biserică, deja sfinţită în 1559; în 1566 i s-a adăugat o capelă şi a fost zugrăvită în
interior. Biserica are trei turle, un brâu sculptat sub acoperişuri, contraforturi de susţinere a pereţilor, cu intrare
laterală şi respectă, în general, tipul de biserică moldovenească din veacul al XVI-lea. Distrusă de incendiul din
1571, cu reparaţii sumare, adăposteşte rămăşiţele domnului moldovean Ioan Potcoavă, tăiat de poloni la
Lemberg (Lwow) în 1577.

Noua biserică a fost clădită tot cu ajutorul domnitorilor moldoveni care, începând cu anul 1591, au contribuit
la ridicarea bisericii sfinţite din nou în 1630. Adevăraţii ctitori ai bisericii moldoveneşti au fost Movileştii: Ieremia
Vodă (1595-1606), Simion Movilă (1606-1607) şi Constantin Movilă (1607-1611). Alături de Domn, boieri precum
Luca Stroici, Isac Balica şi Nestor Ureche au contribuit după puteri. Pentru că biserica nu fusese terminată când
ultimul domn din familia Movileştilor a fost mazilit, a venit rândul lui Radu Mihnea şi, mai ales, al lui Miron
Barnovschi (1626-1629) să termine biserica. În ianuarie 1631, când a fost sfinţită, Barnovschi, retras la moşia lui din
Ustia (Polonia), primeşte din partea Frăţiei ortodoxe din oraş, un Octoih tipărit special pentru domnitor. La rândul
lui, domnitorul dăruieşte bisericii o cruce veche de lemn, sculptată şi împodobită cu pietre scumpe. Petru Movilă şi
fratele său Moise au asistat la sfinţirea bisericii.

Vasile Lupu a continuat să ajute cu daruri substanţiale această biserică. Vechea pisanie a bisericii îi pomenea
pe cei trei Movileşti; pisania a fost înlocuită în 1671, după ce s-au făcut reparaţii la faţadă. Biserica în forma ei
actuală nu mai seamănă cu cea din perioada lui Lăpuşneanu, pentru că arhitecţii italieni au modificat-o substanţial.
În anul 1837, un oarecare Nestorovici, sacristan, porunceşte ca pietrele mari din marmură cu inscripţii să fie scoase
din zid şi sparte în bucăţi pentru a servi la pardosirea bisericii82.

O altă veche biserică ortodoxă din Lemberg (Lwow) este Sf. Onufrie. La 1564, Ştefan Tomşa,
domnul Moldovei, este decapitat la Lemberg şi îngropat în această biserică. În testamentul scris în ajunul
execuţiei, domnitorul cere să fie îngropat în biserică, donând 300 de florini de aur. Aceeaşi soartă o au şi
cei doi boieri moldoveni, vornicul Ioan Moţoc şi Petru Spancioc, executaţi împreună cu domnitorul lor şi
îngropaţi alături de dânsul; şi ei au lăsat daruri pentru biserică. Astăzi, aceste morminte moldoveneşti nu se
mai găsesc, iar biserica a fost total restaurată la 1883, cu un gust îndoielnic. Pietrele de mormânt au fost
sparte în bucăţi. În 1824, când a fost deschis mormântul, se mai puteau vedea oasele îmbrăcate în catifea
brodată de Damasc şi cu nasturi de aur. O descriere a bisericii din 1854 pomeneşte piatra de mormânt cu
un cap de zimbru sculptat la mijloc şi inscripţia slavonă. Tot la Sf. Onufrie, în pridvor, se putea vedea
înainte de restaurare mormântul moldovenesc al soţiei marelui vistiernic Nicoară Prăjescu, care avea
legături strânse cu Movileştii. La 1610, el dona bisericii o Evanghelie slavonă tipărită la Vilno în 1600,
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îmbrăcată în catifea şi plăci de argint83.
Biserica Sf. Paraschiva din Lemberg (Lwow) este tot o biserică ortodoxă, fondată la 1607 cu ajutorul lui

Constantin Corniact. La 1644, Vasile Lupu restaura biserica din piatră cioplită. Printr-un hrisov din 1656, domnul
Moldovei dona mănăstirii şi o moşie lângă Lemberg. Biserica are o superbă catapeteasmă în stil vădit moldovenesc,
lucrată în lemn sculptat, cu ornamente de struguri şi foi de viţă. Pictura catapeteasmei este în stil bizantin. Stema
Moldovei apare pe parapetul corului din biserică84.

A patra biserică ortodoxă din Lemberg, tot ctitorie românească, datată la 1787, înfiinţată de boierii moldoveni,
în care se slujea în limba română, se transforma, la 1897, în capelă românească având hramul Sf. Gheorghe85.

La Uniev, tot în Polonia, unde au fost tipărite Psalmiile versificate ale Mitropolitului Dosoftei, pomelnicul
mănăstirii îi pomeneşte pe: “Milostivul Domn Voevod al Moldovei, Petru, şi boierii lui, anul 1593, sub arhimandritul
Isaia Balaban, pan Andrei Hatmanul cel Mare al ţărei Moldovei, pan Gavrilaşco, logofăt al doilea al ţării Moldovei,
pan Gheorghe, vornicul ţării Moldovei sub Domnul Barnovschi, 1629”.

Gavril Moţoc, logofătul Ţării Moldovei, “a cumpărat un Apostol tipărit la Lwow la anul 1573 şi l-a dăruit
mănăstirii Uniev, unde el însuşi zace îngropat”86.

Fetele lui Ieremia Vodă, măritate toate cu nobili polonezi de origine ruteană, au fost cu siguranţă
binefăcătoarele bisericilor ortodoxe din Galiţia. Ana Potocki, care ajunsese voievodină a Cracoviei, alături de
sora ei Irina, căsătorită cu Mihai Wisyniewiecki, au sprijinit mănăstirea Hustinschi. Împreună cu un alt cumnat,
Samuil Korecki, căsătorit cu sora ei, Ecaterina, a patronat tipărirea Evangheliei cu învăţături de la Rahmanov
din 1619, fapt care a constituit începutul tiparului în Ucraina. O altă soră, Maria, căsătorită cu Ştefan Potocki, a
reparat mănăstirea ortodoxă din Buczacz, pe care a înzestrat-o cu 4.000 de galbeni. Mormintele acestor nobile
fiice ale domnitorului Ieremia Movilă se vor găsi poate şi acum în Polonia şi Ucraina, dacă vor fi cercetate. Se
cunoaşte piatra de mormânt a Anei, fiica de doar 21 de ani a Ecaterinei Movilă, decedată în 1639 la Czartorysk
în Vohinia. În catedrala din Vilno este îngropată o altă nepoată a lui Ieremia Vodă, Ecaterina, fiica Mariei Movilă
şi a lui Ştefan Potocki.

Maria Radziwill, fiica lui Vasile Lupu, soţia ambiţiosului aventurier Ianusz Radziwill, a protejat la rândul ei
ortodoxia în Polonia. În anul 1652, la cererea sa, soţul ridică la Kejdani lângă Vilno o biserică. Maria a donat uriaşa
sumă de 600.000 de galbeni, icoane scumpe şi alte obiecte din argint, mai multor biserici ortodoxe din Vilno. Aceasta
a murit în 166287.

Între obiectele păstrate în Muzeul Frăţiei Ortodoxe din Lemberg (Lwow), se afla, în 1929, şi un
Tetravanghel cu miniaturi, scris în anul 1615, de călugărul Teofil de la Mănăstirea Voroneţ; miniaturile erau pictate
de Ştefan de la Suceava, din porunca Mitropolitului Moldovei, Anastasie Crimca. Această sfântă carte a fost făcută
special pentru mănăstirea Krechow din Galiţia, întemeiată la 1613. Istoricul polon M. Sokolowski, care a studiat şi
descris acest manuscris în anul 1883, afirmă că Tetraevangheliarul era lucrat cu naivitate şi observa că în scena
mersului pe apă, Sf. Petru, chemat de Hristos, se dezbracă de toate hainele ca să nu le ude, vrând astfel să arate că
nu are încredere88.

De numele lui Ştefan-Vodă Petriceicu, care după lupta de la Hotin, din 1673, trece în Polonia unde va trăi
retras la moşia Mokoniow, dăruită de Sobieski, se leagă pomelnicele mai multor biserici din Galiţia. Pomelnicul
mănăstirii Ugornicki din Pocuţia aminteşte de numele domnitorului şi ale boierilor moldoveni: Iacob Halepinschi,
Gheorghe Barbovschi, Constantin Turcu, Vasile Capră, Savin Melednicerul, cu familiile lor89.

Biserica ortodoxă ruteană din Galiţia rezistase mai multe secole încercărilor de catolicizare ale regilor
şi nobililor polonezi. După ce Kievul, care era în acea perioadă centrul ortodoxiei din Polonia, a fost cucerit de
ruşi în 1654, rezistenţa ortodocşilor din Galiţia a slăbit considerabil. La sfârşitul secolului al XVII-lea, ca şi în
Transilvania, o mare parte a comunităţilor a devenit greco-catolică, în frunte cu episcopul ortodox din
Lemberg. Ultimul refugiu al ortodoxiei, în aceea perioadă, a fost mănăstirea Schitul Mare din Pocuţia, numită
şi Maniava, după pârâul cu acelaşi nume. Această ultimă cetate ortodoxă nu s-a putut menţine decât cu ajutor
românesc şi a fost construită la anul 1612, de călugărul rutean Iov, cu ajutorul doamnei Elisaveta Moghilă, pe
care o vizitase la Ustia.

Principala susţinere a acestei mănăstiri a constituit-o dania “regală” făcută de Maria Potocki, fiica lui

Buletinul Comisiunii Monumentelor istorice An XII - Nr. 1/2008

50

83 Ibidem, p. 8-9.
84 Ibidem, p. 9.
85 Ibidem, p. 11. A se vedea şi Burada, T. Biserica ortodoxă română cu hramul Sf. Gheorghe din Lemberg, Evenimentul, Iaşi, X, 1902.
86 Ibidem, p. 12.
87 Ibidem, p. 12-13.
88 Ibidem, p. 14.
89 Ibidem, p. 16.



Ieremia Vodă Movilă, care închina mănăstirea Suceviţa, ctitorie princiară a Movileştilor. Vasile Lupu, domnul
Moldovei, întărea dania, cu aprobarea Mitropolitului Varlaam, la 31 martie 1648. Dania era reconfirmată şi de
Ştefăniţă Lupu, iar la 1659, Gheorghe Ghica-Vodă îi adăuga zeciuiala din veniturile oraşului Cernăuţi. Astfel, Schitul
Mare avea în posesie o mulţime de moşii în Moldova, iar printre donatori se regăsesc foarte mulţi boieri: Gavrilaş
Mateiaş, mare Logofăt, Savin Banu, Maria, soţia lui Ursachi Vistiernicul şi alţii. Domnii fanarioţi continuă să susţină
acest lăcaş ortodox de rugăciuni, mai ales prin Grigore Ghica, care aminteşte la 1747 de daniile Movileştilor90.

În anul 1785, sub stăpânire austriacă, Schitul Mare este desfiinţat, iar averea sa, confiscată de stat.
Călugării trec în mare parte în Moldova, la mănăstirea Coşula, aducând cu ei şi manuscrisele. În anul 1929, când
este publicat în Buletin acest studiu, se confirmă faptul că la biserica mănăstirii Coşula, după mai multe reparaţii,
se mai păstrau chipurile ctitorilor moldoveni. Pomelnicul mănăstirii este păstrat la Academia Română şi el
pomeneşte nenumăraţi boieri munteni, dar şi mai mulţi moldoveni care fac din această mănăstire o ctitorie prin
excelenţă moldovenească91.

Opera de sprijinire a ortodoxiei rutene de către români este un capitol ce onorează istoria noastră culturală
şi spirituală. Dacă la aceasta adăugăm şi faptul că marea tipografie ruteană din Lemberg (Lwow) a fost întemeiată
de Miron-Vodă Barnovschi şi că renaşterea ortodoxiei rutene se datorează lui Petru Movilă, fiu de domn moldovean,
putem înţelege faptul că românii au avut rolul de conducători spirituali ai acestor locuri şi nu numai.

Constantin Karadja prezintă în Buletinul Comisiunii din 1927 o imagine interesantă a ceremoniei de
învestire a domnitorilor români la Constantinopol. Gravura îl înfăţişează pe Grigore Ghica-Vodă în costum de
“bimbaşă” al ienicerilor, rang pe care turcii îl acordau domnitorilor români (poate de aici vine şi expresia “o
bimbăşeşti”, în sensul că o duci bine.) Gravura provine dintr-o lucrare a Contelui de Choiseul-Gouffier, fost
ambasador al Franţei la Constantinopol, intitulată Voyage pittoresque de la Grèce, şi a fost reprodusă pentru prima
dată în anul 1822. Placa a fost executată în anul 1791, de francezul L.-M. Halbou şi este singura imagine a unui
domnitor român îmbrăcat în costum de învestitură. A doua gravură reprezintă cortegiul ceremoniei de învestitură a
lui Constantin Ipsilanti în anul 180292.

Nicolae Iorga este cel care, prin cercetări sistematice, a oferit o altă imagine, decât cea tradiţională, conform
căreia în perioada fanariotă nu s-a ctitorit nimic în ţară. Articolul se intitulează Domnii fanarioţi şi ctitoriile, publicat
în Buletinul din 1929. Am amintit anterior faptul că Grigore Matei Ghica, cel care a construit, la Iaşi, Curtea
domnească, intitulată Frumoasa şi, la Bucureşti, biserica Pantelimon, a efectuat (împreună cu toată Curtea
moldovenească, din care făcea parte şi Gheorghe Asachi) “o inspecţie a monumentelor istorice” din Moldova. La
rândul său, Grigore Alexandru Ghica iscăleşte la 15 iulie 1764 un hrisov cu citate din hotărârile sinodale, prin care
opreşte hirotonirile făcute pe furiş peste hotar şi zidirea fără rost a bisericilor prost construite. Documentul
precizează: “Acel ce vrea să zidească mănăstire sau biserică, de nu va avea toate cele trebuincioase spre întemeierea
lor, să se oprească de episcopi“93.

Arhitectul Paul Smărăndescu prezenta în Buletinul din anul 1931 O casă veche, casa Melik, care din fericire
a supravieţuit timpului, mai mult, astăzi a devenit muzeu. Aflată pe strada Spătarului, la numărul 22, în apropierea
Bisericii Armeneşti, este construită în stilul românesc al veacului al XVIII-lea, caracterizat prin pilaştri canelaţi,
aşezaţi pe un soclu înalt, cu o cornişă pronunţată, învelită cu olane şi un pridvor mare, deschis la început, transformat
ulterior în geamlâc. Casa aparţinea, încă din 1820, familiei Melik, de origine armeană şi a fost reparată în anul 1822,
dată sculptată în relief, pe cheia bolţii de la intrarea în pivniţă. În anul 1848, proprietarul casei era Iacob Melik,
arhitect cu studii la Paris (fost elev al lui Labrouste), care a executat mai multe clădiri din Bucureşti, printre care şi
Cazarma Malmaison.

În timpul Revoluţiei din 1848, au fost ascunşi în podul casei Ion Heliade Rădulescu, C. A. Rosetti şi alţi
revoluţionari cu care Melik era prieten şi cu care împărtăşea aceleaşi idei. În perioada 1848-1857, când Iacob Melik
a fost în exil la Constantinopol şi ulterior la Paris, casa nu a fost locuită. Casa a fost renovată în 1857, păstrând stilul
vechi românesc de secol al XVIII-lea. După decesul lui Iacob Melik, casa intră în posesia Anei, născută Nazaret,
soţia lui, care o locuieşte până în anul 1913, când decedează la vârsta de optzeci de ani. Urmează un lung proces în
urma căruia, în anul 1920, casa devine proprietatea avocatului Eugen Melik, nepotul lui Iacob, care hotărăşte
repararea casei.

Lucrările de restaurare, conduse de Paul Smărăndescu, se finalizează în anul 1921, dar un nou proces îl
deposedează pe Eugen Melik, în favoarea Comunităţii Armene din Bucureşti, care o transformă într-un azil de
bătrâni, ce funcţiona încă la 1931, când este scris articolul. Casa fiind restaurată, a beneficiat de toate instalaţiile
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moderne la acea epocă: baie, closet englezesc, apă, canalizare, lumină electrică, sobe de teracotă, parchet, etc. În
Buletin sunt prezentate mai multe releveuri la nivelul anilor ΄20, planul subsolului şi al parterului şi mai multe
fotografii la nivelul anului 1932, chiar dacă Buletinul este pe anul 193194.

Nu ştim dacă Nicolae Iorga a fost cel mai ecumenic dintre istorici, dar cu siguranţă aprecia tot ce ţinea de
istoria monumentelor, indiferent de religie. Într-un articol intitulat Moschei pe pământ românesc face un inventar
al urmelor acestor moschei îndemnându-ne a le păstra şi cerceta. Sunt enumerate localităţi precum: Timişoara, Inău,
Lipova, Turnul Severin, Brăila şi sudul Basarabiei, cu Reni, Cetatea Albă şi, bineînţeles, Dobrogea.

Despre moscheea de la Mangalia, pe care o plasa în secolul al XVII-lea, el aminteşte de intrările interesante
şi de un bogat cimitir. La Silistra există o moschee mai încăpătoare care merită a fi studiată. Nicolae Iorga pune
accent pe moscheea din Ismail. În perioada în care o vizitase, înainte de anul 1929, era zugrăvită în culori vii,
grosolane, de către ruşi. Egumenul spălase şi revopsise toate picturile. Rânduiala interioară era de nerecunoscut din
cauza unei catapeteasme de caracter moscovit. Ce mai rămăsese de admirat erau cadrele din marmură de la uşi şi de
la ferestre şi mai ales coloanele, dintre care două rămăseseră în afară şi alte patru sprijineau un pridvor. Capitelurile
fine ne trimit la o epocă anterioară domniei lui Soliman Magnificul, deci între 1484 şi 1521; era probabil cel mai
vechi monument musulman de la noi, după cum preciza Nicolae Iorga. La Mangalia, unde se reparase moscheea, se
puteau admira mormintele purtând în vârf frumoase turbane largi, textele scrise de o eleganţă deosebită rămânând a
fi studiate95.

Încheiem această perioadă interbelică amintind rigorile pe care trebuie să le respecte un specialist când
abordează o lucrare de conservare, în viziunea arhitectului I. Rezori, exprimată în Buletinul din 1929:

„Un principiu suprem este acela de a păstra starea monumentului. Să protejăm zidăria contra desfacerii
prin ancore sau alte mijloace, spre a împiedica o desfacere mai mare şi să apărăm prin contraforturi zidurile de
prăbuşire. Aceste lucrări să fie în concordanţă cu timpul actual.

În multe cazuri, alegerea materialelor va da de gândit arhitectului şi ar fi bine să se utilizeze materiale
naturale, pe cât posibil cele utilizate la construirea monumentului. Înlocuirea şindrilei cu tablă de fier galvanizată
este un vandalism care nu se poate scuza. O barbarie şi mai mare ar fi acoperirea unei biserici din lemn cu tablă
galvanizată. Lipsa materială a celor care comandă lucrări de conservare nu scuză abandonarea acestor principii.
Statul are datoria să suplinească acele lipsuri pentru a respecta o conservare fără compromisuri.

Când se pune problema înnoirii parţiale a unui monument istoric, grija predominantă şi principiul suprem
trebuie să fie respectarea formelor iniţiale ale monumentului. Greşeala de a nu respecta acest principiu s-a
întâmplat la bisericile din Bucovina, unde s-a utilizat ţiglă smălţuită, care face mai mult impresia unei “vile
chinezeşti moderne” decât a unei biserici.

Este datoria arhitectului de a îngloba construcţia nouă în monumentul existent în aşa fel ca să se cunoască
imediat că este vorba de o construcţie ulterioară, fără a produce lipsă de armonie.

Conservarea frescelor presupune diferite situaţii. Dacă stratul pe care este fixată fresca a pierdut legătura
cu celelalte straturi ale tencuielii, atunci trebuie întărită cu ajutorul unei soluţii compuse din var, după care se poate
injecta lapte de var sau de ciment, astfel ca stratul să se fortifice din nou. Sticla solubilă trebuie evitată, ea produce
o priză imediată, dar are dezavantajul de a provoca şi cojirea stratului întreg. Este total greşit a sacrifica frescele
pentru a readuce monumentul în starea sa iniţială, până la cărămidă aparentă sau piatră brută, cum este cazul
bisericilor din vremea lui Ştefan cel Mare.

Suprafeţele înnegrite cu funingine se pot spăla, pentru a readuce splendoarea culorilor.
Barbarul cel mai mare este cine îşi sapă numele şi data prezenţei pe pereţii acoperiţi cu fresce. Astfel de

barbarii se pot suprima numai prin sancţiunile cele mai drastice şi prin publicarea numelor celor vinovaţi.
Sculpturile în lemn atacate de carii pot fi salvate de distrugere prin injectarea de eter.
La deschiderea unor morminte şi cavouri trebuie să fie prezenţi istoricul, criticul de artă, arheologul,

anatomopatologul, expertul pentru textile şi fotograful, pentru că [sic] cadavrul şi ţesăturile sunt supuse distrugerii
imediate, venind în contact cu aerul proaspăt.

Grija cheltuielilor nu trebuie să ne oprească de la datorie. Jertfe oricât de mari trebuie făcute fără nicio
ezitare şi pierdere de timp. Aici este vorba de salvarea unui trecut a istoriei noastre. Cei care vor veni după noi să
nu ne poată reproşa cândva că nu ne-am iubit îndeajuns trecutul şi că am fost lipsiţi de pietate şi cultură”.96.

După anul 1990, publicaţia va avea titlul Buletinul Comisiei Naţionale a Monumentelor, Ansamblurilor
şi Siturilor Istorice. Evident, prin schimbarea denumirii, chiar dacă trata probleme identice cu cele de acum un
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secol, buletinul nu mai era obligat să respecte cele stabilite de fondatori în anul 1908. În aceste condiţii, structura se
prezintă astfel: Monumente, ansambluri, situri, atitudini şi mentalităţi; Comunicări şi rapoarte de cercetare;
Metodologii şi tehnici de lucru; Izvoare.

Schimbarea structurii nu i-a împiedicat pe specialişti să publice lucrări deosebit de interesante. Semnalez o
lucrare a cărei problematică rămâne permanent valabilă: Dilema restaurării. Între conservare integrală şi
compromisurile necesare prezentată de Sanda Voiculescu97. O altă lucrare de mare amploare publicată în două
numere este Repertoriul monumentelor de for public şi funerare ale sculptorului Storck existente şi teritoriul
aferent.98. La rubrica Metodologii şi tehnici de lucru, se distinge lucrarea lui Florin Dobrescu, Necesitatea
organizării unui serviciu de evidenţă. Un argument solid în favoarea acestei probleme este evident legată de cele
peste 20.000 de monumente istorice listate în 1991, monumente care nu pot fi lăsate numai în grija unor Comisii
zonale care se întâlnesc lunar în teritoriu. Autorul prezintă modele de structură organizatorică din Franţa şi
Germania99. La capitolul Izvoare sunt publicate Procesele Verbale din anii ‘50, în care constatăm cu surprindere
faptul că dintre membrii Comisiei face parte şi arhitectul Ghica-Budeşti, un desăvârşit arhitect cu mare experienţă,
care cu siguranţă a avut un cuvânt de spus100.

După numai cinci ani, în anul 2000, Buletinul îşi schimbă din nou structura adăugându-şi următoarele
capitole: Restaurare; Instrucţie, educaţie; Legi, regulamente; Cronică internă.

Printre articole, le semnalăm pe cele privitoare la problematica restaurării Coloanei Infinitului, cu toată
dezbaterea de principii şi terminând cu istoricul acestui monument101. Problema evidenţei monumentelor istorice
este din nou abordată de Ruxandra Nemţeanu102.

În paralel cu Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, după 1990, apare Revista Monumentelor
Istorice, care continuă Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice (1908-1945), publicaţie care ulterior are
denumirile de Buletinul Monumentelor Istorice (1970-1974) şi Monumente Istorice şi de Artă.

Revista Monumentelor Istorice apare semestrial după 1990, în format clasic, îngrijit redactată şi de regulă
nu depăşeşte o sută de pagini.

Remarcăm cu plăcere un număr dedicat celor 100 ani de la înfiinţarea Comisiunii Monumentelor Istorice,
cu articole pline de substanţă semnate de Aurelian Trişcu, Oliver Velescu, Cezara Mucenic, Sergiu Iosipescu, Raluca
Verussi şi Cristina Ionescu. Este omagiat Alexandru I. Odobescu (1834-1895), un precursor al cercetării
monumentelor istorice, într-un articol semnat de Sergiu Iosipescu. Cazul Lecomte du Noüy este tratat echilibrat de
către Peter Derer.

Virgiliu N. Drăghicescu, cel ce a condus în perioada interbelică Buletinul Comisiunii, este prezentat de
Virgiliu Teodorescu. În finalul acestui număr, este rândul prof. Grigore Ionescu să fie omagiat cu toată stima şi
admiraţia de către Sanda Voiculescu. Grigore Ionescu este arhitectul care executa relevee în anul 1928 pentru
lucrarea monumentală despre bisericile din Moldova a lui Gheorghe Balş, cel ce redactează pentru prima dată o
Istorie a arhitecturii româneşti din cele mai vechi timpurii până la 1900, lucrare prefaţată de Nicolae Iorga în anul
1939. Numărul 2 al revistei din anul 1992 este o bucurie prin modul în care au fost prezentate etapele premergătoare
înfiinţării Comisiunii Monumentelor Istorice în anul de graţie 1892.

Restaurarea monumentelor istorice din perioada 1865-1890, cu prezentarea rapoartelor oficiale efectuate de
arhitecţii francezi A. Boudot şi E. Viollet-le-Duc, cu privire la restaurarea bisericii Episcopale de la Curtea de Argeş,
este prezentată în numerele 1-2 din 1998.

Inventarul arhivei Comisiunii Monumentelor Istorice este relatat într-un volum integral, numerele1-2 din
1999, semnat de custodele acestei arhive, Iuliu Şerban. Pentru cercetători este o sursă importantă de informare asupra
conţinutului fiecărui dosar ordonat alfabetic. Sunt prezentate copii după diferite documente de epocă cum ar fi:
scrisoarea arhitectului Lecomte du Noüy din 1911 adresată Ministrului Culturii, prin care anunţa predarea a 46 de
icoane vechi de la tâmpla bisericii Mitropoliei din Târgovişte; deosebit de interesante sunt şi cele două scrisori din
1922 redactate de Grigore Cerchez şi Virgiliu N. Drăghicescu, respectiv de Dimitrie Onciul şi acelaşi Virgiliu N.
Drăghicescu, prin care se solicita restituirea tezaurului bisericilor şi mânăstirilor româneşti depuse la Moscova în
timpul primului război mondial.

O problemă importantă pentru cei ce se ocupă în prezent de monumentele istorice o constituie gestionarea
acestora. Subiectul este analizat în numărul din 2003 de către Sergiu Nistor, care oferă informaţii despre cum este
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acesta abordat în alte ţări europene. Tot în numărul din 2003 este tratată problema picturilor murale din România.
Demn de remarcat este faptul că acest studiu prezintă sistematizat informaţii privind pigmenţii şi prepararea pereţilor
pentru pictura murală în diferite provincii româneşti în secole diferite, menţionând la fiecare biserică şi culorile
utilizate.

Cum era şi de aşteptat, revista din anul 2005 prezintă monumentele istorice din România aflate pe lista
patrimoniului mondial. Numărul din 2006 este dedicat în exclusivitate unui laborator internaţional în care au fost
prezentate tehnologiile moderne de restaurare a monumentelor, laborator desfăşurat la Gura Humorului.

Dacă am analizat istoria acestor reviste, începând cu primele apariţii din 1908 şi terminând cu cele actuale,
consider că este momentul să amintim câteva lucruri şi de Comisiunea Monumentelor Istorice care a publicat
aceste buletine şi care s-a înfiinţat ca urmare a unor necesităţi reale şi a unei dezbateri aprinse pe această temă.

Primele ştiri despre antichităţile risipite în cele trei ţări româneşti le găsim în paginile lui Ion Neculce, Miron
Costin şi ale stolnicului Constantin Cantacuzino. Vasile Lupu interzicea folosirea pietrei din ruinele Curţii Domneşti
din Vaslui pentru construirea unei biserici, sub motivul “că acest lucru nu se cade să facem că nu iaşte cu cinste”.
În secolul al XVII-lea, acest gen de abordare capătă aspectul de poruncă domnească. Nicolae Iorga a scris despre
vizitele lui Grigore Matei Ghica la vechile cetăţi şi curţi domneşti din Moldova, fiind primul “inspector al
monumentelor istorice”. Din dispoziţia acestui domnitor, ca urmare a vizitei, se repară câteva biserici. Nicolae
Mavrogheni cere “să se puie la loc orice piatră s-ar desface din zid“103.

Domnitorul Alexandru Scarlat Ghica, într-un hrisov scris în 12 mai 1768, poruncea: “Pentru orice zidire
nouă poruncim că oricine va vrea să înnoiască casa lui cea veche, să nu schimbe nicicum făptura cea dintâia a casei
aceia, ci după cum s-a aflat dintâi tot într-acest fel de făptură să o în[n]oiască“104.

La rândul lui, Mihail Şuţu cel Bătrân, în 15 martie 1792, se adresează printr-un pitac mitropolitului şi
logofeţilor cărora le cere ca mănăstirile care “se află într-o stare proastă, cu zidurile stricate, dărăpănate şi
dezvăluite, precum şi înăuntrul sfintelor biserici, lipsă de cele trebuincioase să fie reparate“105.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea se schimbă mentalitatea şi se simte o trezire a conştiinţei naţionale.
În anul 1829, într-un colţ de ţară, ruinele unei vechi mănăstiri, Mirăcunea, situată în zona Cazanelor Dunării, trezesc
interesul protopopul Nicolae Stoica din Haţeg. Însemnările sale sunt considerate ca primă “fişă de monument” cu
principalele date istorice, starea picturii şi planul bisericii.

Catastrofalele cutremure din 14 noiembrie 1829 şi 11 iunie 1838 determină autorităţile să construiască şi să
renoveze unele oraşe. Se demolează cetăţile din Brăila în 1829 şi Giurgiu în 1830, iar geamiile din cele două
localităţi sunt transformate în biserici creştine. Preocupările pentru vechile biserici determină înfiinţarea în anul 1831
a Logofeţiei Pricinilor Bisericeşti în Ţara Românească, iar Regulamentul Organic prevede alocarea a 25% din
veniturile bisericeşti pentru întreţinerea bisericilor106.

Descoperirea tezaurului de la Pietroasa în anul 1838 a dat un nou imbold cercetărilor arheologice ai căror
protagonişti au fost banul Mihai Ghica, Cezar Boliac şi August Treboniu Laurian.

Gheorghe Asachi şi fiul său Alexandru cutreieră Moldova, făcând schiţe şi însemnări ce vor fi publicate mai
târziu. Guvernatorul rus Pavel Kiseleff (1788-1872) cercetează şi el în 1832 mănăstirile şi antichităţile din Muntenia
şi Oltenia, luând iniţiativa de a elabora o “statistică descriere” care să cuprindă starea şi istoricul clădirilor
bisericeşti, pe cât posibil mai adevărată. Multe din bisericile noastre erau închinate altor biserici din afara ţării,
determinând factorul politic să impună repararea lor din veniturile proprii. Primul serviciu tehnic intitulat Masa
inginerească ia fiinţă în 1833 şi este reconfirmat în 1840 prin legi specifice.

Anul 1844 poate fi considerat ca începutul activităţii moderne în domeniul monumentelor istorice. În ambele
principate se înfiinţează primele servicii de specialitate care stau la baza Instituţiei Monumentelor Istorice din
România. În Moldova se înfiinţează Ministerul Cultelor, cu atribuţii clare privind repararea bisericilor neînchinate.
În Ţara Românească, la 12 mai 1844, Gheorghe Bibescu Vodă reglementează acest subiect fixând chiar un post de
arhitect cu îndatoriri precise. Primul arhitect cu responsabilităţi de a “rândui în lucrări mânăstireşti” este arhitectul
elveţian Johann Schlatter. De fapt Gheorghe Bibescu era un împătimit al monumentelor pe care le vizita poruncind
“restatornicirea monumentelor celor vechi” după o vizită efectuată în 23 august 1844 la Târgovişte.

Încă din primele numere din 1844, revista Propăşirea din Iaşi publică articolul lui Mihai Kogălniceanu:
Ştefan cel Mare – arhitect şi va continua cu alte articole şi studii dedicate bisericilor ctitorite de Ştefan cel Mare.
Wilhelm de Kotzebue (1813-1887), consul la Iaşi, publică în acelaşi an Mănăstirile Moldovei din Carpaţi. Primul
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studiu dedicat monumentelor bucovinene este redactat de preotul de la Putna, Gherghiescu, intitulat Morminte,
odoare, inscripţii şi clopotele mănăstirii Putna, publicat în Arhiva Românească din 1843107.

Viitorul preocupărilor legate de monumente este marcat de două evenimente:
În timpul ocupaţiei austriece (1854-1856), feldmareşalul conte Johan von Coronini, comandatul armatei,

semnalează Comisiei Monumentelor de la Viena valoarea artistică a episcopiei de la Curtea de Argeş. Comisia
deleagă pentru studierea acestui monument pe Louis Ressenberger, care va publica în 1867, la Viena, o lucrare
intitulată L’église du monastère episcopal de Curtea-de-Argeş.

În noiembrie 1856, la Putna, sunt deschise şi cercetate mormintele lui Ştefan cel Mare şi Bogdan, eveniment
cu puternic ecou în ţările române.

Secularizarea averilor mănăstireşti după Unire readuce în actualitate problema monumentelor istorice. La
modă în aceea perioadă erau farfuriile englezeşti pictate cu monumente istorice din România. Ele constituiau
podoaba vitrinelor şi bufetelor din sufrageriile familiilor boiereşti.

Un personaj total atipic este maiorul Dimitrie Papazoglu, pe care Nicolae Iorga îl caracteriza astfel: “A
admirat, cercetat şi popularizat în marginile cunoştinţelor sale de ostaş autodidact, monumente istorice romane şi
româneşti”. Meritul lui constă şi în faptul că a fost primul care a sesizat pericolul în care se află tezaurul istoric şi
artistic al ţării. Prin memoriul adresat domnitorului, în 26 iulie 1859, se declanşează acţiunea prin care “comisarii
guvernamentali cutreieră ţara şi inventariază piesele de valoare din mănăstiri”.

Ideile lui Dimitrie Papazoglu, care reflectă de fapt opinia societăţii, se vor regăsi în legea secularizării
averilor mănăstireşti din 12 decembrie 1863. În perioada lui Cuza au fost luate unele decizii foarte importante legate
de monumentele istorice, precum:
- Studierea Bisericii Episcopale de la Curtea de Argeş, în vederea restaurării, delegat fiind arhitectul G. A. Burelli.
Începe o adevărată epopee a acestei biserici care va dura aproape 60 ani, cu confruntări de idei şi consecinţe dintre
cele mai bune pentru politica de restaurare a monumentelor.
- La 25 noiembrie 1864 se aprobă Regulamentul de funcţionare a Muzeului de Antichităţi. Aşa se naşte sintagma
de “rezervaţie arheologică”, precum o definise August Treboniu Laurian.
- În acelaşi an se aprobă înfiinţarea Şcolilor Naţionale de Belle-Arte de la Bucureşti şi Iaşi, care vor include şi
Comitetele Academice de Belle-Arte, menţionându-se că “nicio modificare nu se poate aduce în picturile unei
biserici din ţară fără prealabila autorizare a Comitetului de Belle-Arte“108.

Înainte de a veni în România, regele Carol I a audiat în 1862 prelegerile de estetică ale lui Anton Springer
(un adept al lui Hegel) la Universitatea de la Bonn, făcând apoi aplicaţii practice într-o călătorie de studii în Renania.
Ajuns domnitor al României, îl invită în 1871 pe fostul profesor să îşi petreacă o vacanţă în România – la Sinaia şi
Cotroceni. Fiind numit rectorul Universităţii Germane din Strasbourg, Springer renunţă la proiectele de studii în
România, dar îndrumările sale au dat roade. Tânărul domn, cu vădite cunoştinţe de artă, face în primii ani de domnie
vizite de documentare, la principalele monumente istorice ale ţării.

În Transilvania, în aceeaşi perioadă, se pune problema restaurării castelului de la Hunedoara incendiat în
anul 1854. Lucrările încep în anul 1868, sub conducerea arhitectului Francisc Schulz, care respectă principiile de
restaurare ale francezului Viollet-le-Duc. Piesele originale sunt depozitate într-un lapidarium şi se construieşte cu
piese noi. Această restaurare nu a stârnit în Transilvania niciun protest, spre deosebire de România, unde lucrările
lui André Lecomte du Noüy vor produce multe discuţii şi proteste. Mai mult, arhitectul Emeric Steindl care-i
urmează în 1871 lui Schultz merge cu copiatul aşa de departe, încât reproduce până şi semnele de pietrar numite
lapidare.

După încercarea nereuşită a lui V. A. Urechia de a trece prin camera legiuitoare, în 1871, un proiect de lege
“pentru conservarea monumentelor cultului român”, Carol I îşi exprimă public nemulţumirea de felul cum decurg
lucrările de la Curtea de Argeş, printr-o scrisoare din 25 mai 1873. Lucrurile încep să se mişte prin înfiinţarea unei
Comisii în componenţa căreia se află, printre alţii, Alexandru Odobescu şi arhitectul D. Berindei, comisie care, prin
soluţiile practice date şi orientarea teoretică, este demnă de amintit. Printr-un Decret domnesc din 6 aprilie 1874, se
elaborează Regulamentul Comisiunii Monumentelor Publice. Din această Comisiune, aprobată de domnitor în
acelaşi an, vor face parte: Mihail Kogălniceanu, Alexandru Odobescu, Cezar Bolliac, Theodor Rosetti, Dimitrie
Sturza, Alexandru Orăscu, D. Berindei şi C. Stăncescu109.

La iniţiativa lui Odobescu, de a difuza în ţară un chestionar, cu scopul declarat de a face un inventar al
monumentelor istorice, s-au primit aproape 4.000 de răspunsuri, care se păstrează astăzi la Biblioteca Academiei
Române. În acelaşi an, se face şi în Transilvania un recensământ al monumentelor istorice.
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În paralel cu aceste acţiuni, în anul 1875, începe “epoca André Lecomte du Noüy” pentru că serviciul de
arhitectură condus de el va beneficia timp de 40 ani de o autonomie completă, intervenţia autorităţilor de stat fiind
considerată drept imixtiune. Imaginea păstrată despre acest arhitect este mult deformată de polemicile iscate în jurul
lucrărilor sale. Cel mai competent în a-l caracteriza este chiar Virgiliu N. Drăghicescu, secretarul Comisiunii în
perioada interbelică. Această caracterizare, credem noi, este mai aproape de adevăr: “Lecomte, tehnician de
neîntrecut, artist minunat, cunoscător al artei bizantine, dar condus mai mult de noţiunea abstractului, fără studii
istorice, fără suflet naţional, impregnat de principiile şi teoriile profesorului său Viollet-le-Duc, a dat lucrări eterne
ca durabilitate şi principii de execuţie, dar a reconstruit dărâmând ... Pentru noi, el a gonit din toate aceste clădiri
sufletul generaţiilor de sute de ani ce sălăşluia în ele ...”.

În cadrul audienţei de prezentare, acordată în ziua de 25 mai 1875, Carol I îi recomanda arhitectului “să
păstreze cu sfinţenie vechile forme ale splendidei clădiri (episcopia de la Curtea de Argeş – s.n.) şi să o ridice din
trista dărăpănare la vechea strălucire”. Trebuie să amintim aici principalele biserici reclădite din temelie de către
arhitectul André Lecomte: Trei Ierarhi şi Sf. Neculai-Domnesc din Iaşi, Biserica Episcopală din Curtea de Argeş, Sf.
Dumitru din Craiova şi Mitropolia Veche din Târgovişte. În anul 1914, arhitectul André Lecomte moare, iar şantierul
său este lichidat în 1916110.

După Războiul de Independenţă, cu Dobrogea reîntregită după 400 de ani, se înfiinţează o altă Comisie
pentru cercetarea antichităţilor din Dobrogea, din care fac parte Mihail Kogălniceanu şi Bogdan Petriceicu Haşdeu.
O iniţiativă interesantă a fost luată de această comisie, care a decis ca bisericile din oraşele din Moldova şi Muntenia
să trimită odoare şi obiecte liturgice vechi bisericilor din Dobrogea.

Ministrul Cultelor din anul 1881 – V. A. Urechia – decide înfiinţarea a două comisii pentru “vizitarea şi
studierea din punct de vedere istoric, artistic şi administrativ a principalelor monumente ale cultului român”. Cele
două rapoarte au fost publicate în două volume sub titlul Monumente naţionale. Mănăstiri şi biserici ortodoxe.
Raporturi de la comisiile întocmite pentru cercetarea lor. Intenţia lui V. A. Urechia era de a fundamenta lucrările
pe care voia să le înceapă pe baza unui credit de 300.000 de lei, pe care îl obţinuse pentru monumentele istorice.
Demolarea bisericii Schitu Măgureanu din Bucureşti, semnalată de raportori, îl determină pe V. A. Urechia să
întocmească un Proiect de lege pentru conservarea monumentelor naţionale, cu scopul “de a se pune capăt unor
pretinse restauraţiuni şi reparaţiuni”.

Într-un raport adresat ministerului prin care semnala soarta aşezării romane de la Reşca, Grigore Tocilescu
primeşte următoarea rezoluţie din partea lui Spiru Haret, în data de 25 noiembrie 1885: “... pentru a împiedica pe
viitor cel puţin vandalismul contra monumentelor istorice, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a redacta D-voastră
un proiect de lege pentru acest sfârşit”. Această rezoluţie a fost punctul de plecare al legii din 1892 al cărei autor a
fost Grigore Tocilescu.

Evenimentul care a readus în prim plan problema monumentelor istorice a fost sfinţirea cu mult fast, la 12
octombrie 1886, a Bisericii Episcopale de la Curtea de Argeş. Regele Carol I a rostit atunci o memorabilă cuvântare,
care începea cu următoarele cuvinte: “Popoarele care îngrijesc monumentele lor se ridică pe ele înşile, căci
pretutindenea monumentele sunt povestirea vie a istoriei, oglinda trecutului, semnele venerate pentru generaţiile
viitoare”. În Mesajul Tronului, rostit câteva zile mai târziu în Parlament, va relua acest subiect: “O naţiune care îşi
respectă monumentele străbune şi mai ales acele ale pietăţii şi credinţei creştineşti, are un viitor sigur şi neclintit.”

Lucrările de la Iaşi privind Biserica Sf. Neculai-Domnesc, ctitoria lui Ştefan cel Mare, reclădită de Lecomte
şi renunţarea la cele două abside laterale constituite în altare – caz unic în Moldova, aceste abside fuseseră construite
în timpul domnitorului Antonie Ruset (1675-1678) – este un bun prilej de confruntare a principiilor privind problema
monumentelor istorice.

În şedinţa din 12 mai 1892 s-a hotărât în Parlament reactualizarea proiectului de lege din 1881 al lui V. A.
Urechia, care urma să fie completat cu proiectul de lege la care lucra Tocilescu. Onoarea de a susţine în calitate de
ministru cele două legi: Descoperirea monumentelor şi obiectelor antice şi Legea privind conservarea
monumentelor publice i-a revenit lui Take Ionescu, care a fost întâmpinat cu aplauze. Intervenţiile lui Take Ionescu
au avut menirea de a fixa cadrul juridic precis al monumentelor istorice, care constituie unul din marile merite ale
acestei legi din 1892. Pe tema “inventarului general“ şi a dreptului Statului de a cunoaşte starea de conservare,
proiectul de lege este violent atacat de Mitropolitul Moldovei, Iosif Naniescu, care susţine că actuala lege “are
menirea de a despuia bisericile de valorile ei şi de a le împrăştia în muzee”. El consideră inventarele inutile, de
vreme ce ele se fac la fiecare schimbare de mitropolit sau stareţ. Grigore Tocilescu rosteşte în replică un memorabil
discurs în care precizează, referitor la necesitatea inventarului: “o garanţie că obiectele preţioase nu vor mai fi lăsate
să se consume de flăcări, să se strice de mucegai sau de şoareci“. Cu privire la calitatea inventarelor făcute de
clerici, Tocilescu citează şi comentează un inventar al mănăstirii Tismana: “o tavă de argint pentru colivă, cu litere
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mari pe margini, pe unde este poleită cu marca Corbul”. Cine, întreabă retoric Tocilescu, “poate regăsi în această
tavă tipsia de argint în greutate de 1,37 Kg., făcută de Neagoe Basarab la 1511?”111

După discuţii şi votarea pe articole, 50 pentru şi un vot contra (bănuim al cui a fost votul!), ia cuvântul în
Senat, Take Ionescu, tânărul şi talentatul ministru al Instrucţiunii. Prin contribuţiile sale teoretice vine să lămurească
pentru prima dată contradicţia dintre servitutea de monument istoric a unor bunuri şi inviolabilitatea proprietăţii
particulare. Plecând de la constatarea că monumentele “sunt înainte de toate naţionale [...] mărturii ale gloriei
trecute“, Take Ionescu precizează: “nimeni nu se poate atinge de un monument istoric fără voia Statului [...] acela
care se va atinge de un monument istoric va fi pedepsit”. Proprietarul care nu este de acord cu această cerinţă legală,
adică împiedicarea restaurării lui, “să aibe dreptul să zică Statului: cumpără-l dacă vrei să-l păstrezi, sau să-l
restaurezi cum crezi tu mai bine, căci dacă nu mi-l cumperi, voi face cu dânsul ce voi găsi de cuvinţă”.

În acelaşi an se adoptă şi Legea pentru descoperirea monumentelor şi obiectelor antice, care reglementează
săpăturile arheologice, dreptul de proprietate şi organizarea muzeelor.

Prin Înaltul Decret Regal nr. 3658 din 17 martie 1892 este promulgată Legea pentru conservarea şi
restaurarea monumentelor publice şi Legea pentru descoperirea monumentelor şi obiectelor antice. Aceste legi
prevăd că întreţinerea materială a bisericilor declarate monumente istorice va fi în sarcina Statului, astfel se
instaurează o nouă politică a monumentelor istorice în sensul dependenţei lor de buget. Această lege a fundamentat
principiile care stau la baza restaurării unui monument istoric în perspectiva lor istorică şi trebuie apreciată în
profunzimea ei acum, la peste 100 ani de la elaborare112.

Închei această trecere în revistă a celor 100 ani de la apariţia Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice,
amintind principiile care au stat la baza acestei “şcoli de restauratori” enunţate de Dan Corneliu, în memoria
arhitectului Ştefan Balş113: modestia chiar şi smerenia restauratorului faţă de CTITOR; exigenţa releveelor şi ale
cercetărilor, cu toată gama specialiştilor în arheologie, istoriografie, pictură, etc; necesitatea studierii lotului din care
face parte obiectul care se restaurează; unde nu sunt date complete, necesare unei lucrări de restaurare, se pot
improviza soluţii tradiţionale din zonă, dar să se utilizeze materiale uşor de modificat; înaintea proiectării în
reconstrucţie să existe o fază de visare, care ar uşura înţelegerea momentului de creaţie a ctitorului; dirigintele de
şantier trebuie testat psihologic ca să vibreze o dată cu citirea planului, ca un adevărat coautor; cât priveşte alegerea
meşterului de şantier, acesta trebuie să fie localnic, să simtă materialul.
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113 Revista Monumentelor Istorice, Bucureşti, 2003, p. 137.

Casa Kisseleff. Fotografie din colecţiile BNR. Fostul sediu al Bursei, actualul sediu al Bibliotecii Naţionale a României.



Cristina Marinescu

Marya Kasterska: un exemplu de intelectualitate feminină

În colecţia de manuscrise a Bibliotecii Naţionale a României se păstrează un important fond de
corespondenţă: scrisorile Maryei Isabela Kasterska către soţul său, românul Petre Sergescu.

Petre Sergescu (Pierre, cum îl numeşte soţia sa) a trăit între 17 decembrie 1893 şi 20 decembrie
1954. A fost profesor de analiză matematică la Universitatea din Cluj şi în perioada interbelică s-a
implicat în politică, fiind deputat de Sălaj în 1931. Din 1946 s-a stabilit în Franţa, unde a locuit până la
moarte. A fost membru al multor societăţi şi congrese academice, precum şi membru corespondent al
Academiei Române1. În 1922, Petre Sergescu se căsătoreşte la Paris cu Marya Kasterska, publicistă şi

critic literar, născută la Varşovia în 1893, licenţiată în limbi clasice la Sorbona (1918). Ea a desfăşurat în perioada dintre
războaie o intensă activitate publicistică, atât în reviste poloneze, cât şi în publicaţii precum La vie catholique, Revue de
France, Revue mondiale ş.a.

Scrisorile Maryei Kasterska existente în Colecţiile Speciale ale BNR pot fi găsite la numerele de inventar ms.
33.759-34.000, în cadrul Secţiei de Manuscrise. Hârtia este de obicei gălbuie, iar cerneala - violetă, creând un contrast
plăcut. Scrisul Maryei este citeţ şi uşor de urmărit, manuscrisele dând impresia de ordonat şi organizat, însă fără
pedanterie. Îi plăcea să facă însemnări suplimentare şi pe marginea foilor, dovadă de comunicativitate, fără ca acest lucru
să devină supărător.

Dar ce îi scria Marya, de la Paris, soţului său aflat în România, la Cluj? În întreaga ei corespondenţă sunt
întreţesute relatări ale activităţilor ei de peste zi (activitate publicistică, vizite, necazuri cu sănătatea, amintiri din vremea
copilăriei, veşti despre cercul de prieteni comuni), observaţii pe teme istorice şi culturale referitoare la România şi Polonia
şi, nu în ultimul rând, calinerii de femeie afectuoasă şi jucăuşă care dau un farmec deosebit acestor scrisori.

În manuscrisul 33.906, găsim date despre copilăria sa şi prima tinereţe. Se pare că primise o educaţie foarte severă
şi că mama sa, considerându-se o străină, se izolase de comunitatea locală. Marya făcuse parte dintr-un partid naţional
anti-rus, pe al cărui şef îl ştia de mică. De altfel, ea menţionează în scrisoare că îi scrisese de curând acestuia şi primise
un răspuns lung şi entuziast.

Marya era o catolică ferventă. Adesea, în scrisori, face referire la trăirile ei religioase: “Et ce soir, toi même, tu
me sembles de nouveau lointain. Comme on est seul devant Dieu et devant la vie et la mort.” Nu era însă habotnică, chiar
dacă mergea regulat la biserică, la slujba de duminică. Ceea ce este regretabil e modul în care vorbeşte despre ortodoxie,
pe care e clar că nu o înţelegea: “Non, le vieux sang latin malgré le schisme, ce cancer que la Byzance pourrie vous a
innoculé, vit encore et un jour vaincra sa maladie qui le ronge …“ (ms 33.927). Ea deplânge în repetate rânduri refuzul
soţului său de a se converti la catolicism.

Relaţia lor pare a fi extrem de afectuoasă. I se adresează cu “mon gros Chouchou” şi semnează “ton Maricik”, se
preocupă în permanenţă de sănătatea şi cariera lui şi priveşte România ca pe propria ţară: “Quelque part que tu sois, quoi
que tu fasses, je suis ta femme et ton pays est mon pays, tu le sais”. În plus, se ocupă de difuzarea şi promovarea literaturii
române în Franţa (Gib Mihăescu, Tudor Arghezi, Cezar Petrescu).

Marya Kasterska suferea de nevralgii puternice, care uneori o împiedicau să lucreze. Avea însă o viaţă socială
bogată, despre care vorbeşte în amănunt, cu talent pentru portretizări la limita grotescului. Deşi uneori e puţin afectată,
graţia nu o părăseşte niciodată: “Je voudrais être la plus belle, la plus célèbre, la plus séduisante des femmes. Je voudrais
avoir un grand talent. Pour déposer tout cela à tes pieds et pour te dire: tu vois, cela vaut ton amour. Mais tu est si grand
et moi si petite…“ (ms 33.904)

Particularitatea Maryei Kasterska este tocmai capacitatea de a se prezenta ca o intelectuală rasată, păstrând în
acelaşi timp delicateţea feminină şi spiritul de badinerie. Chiar dacă sunt uneori puţin monotone, scrisorile prilejuiesc
explorarea unui univers feminin exemplar.

Fondul cuprinde 239 de scrisori adresate de Maria Kasterska, soţului său Petre Sergescu şi trei scrisori adresate de
către Petre Sergescu Mariei Kasterska. Scrisorile au fost redactate şi trimise între 14 iunie 1921 şi 22 mai 1934.
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1 Octav Onicescu îşi amintea, în volumul Pe drumurile vieţii (1981), de matematicianul Petre Sergescu, ca de o
personalitate intens cultivată în Europa: “Acele întâlniri ale noastre erau îmbălsămate de atmosfera de puritate
intelectuală şi morală care au făcut farmecul lui P. S. de-a lungul întregii sale vieţi (în apartamentul de la Paris, dominat
mai ales de soţia sa Maria Kasterska, scriitoare franceză de origine poloneză). Apartament[ul său era] bine cunoscut de
matematicienii români şi de floarea matematicii şi chiar a literaturii franceze – Paul Montel, Emile Borel, Henry de
Montherlant, care puteau fi întâlniţi săptămânal în apartamentul celor doi soţi – matematicianul filosof, generos în toate
manifestările sale, care era prietenul meu Petre Sergescu şi Maria Kasterska”
Volumul George Ciorănescu şi exilul românesc, apărut la Editura Fundaţiei Culturale Române, în 2003, include şi
corespondenţa cu Petre şi Maria Kasterska Sergescu. (n. red.).
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Svetlana Căzănaru

Bibliografia retrospectivă a cărţii româneşti în format online

Este greu să ne imaginăm evoluţia omenirii, în toate domeniile cunoaşterii, fără bibliografie. Cu ajutorul
acestei ştiinţe am putut deschide uşile ferecate ale trecutului, spre a cunoaşte istoria, viaţa şi opera unei personalităţi,
a unei comunităţi sau a unui popor.

“Apărută odată cu primele manifestări ale culturii scrise, necesitatea de bibliografie sporeşte continuu şi
direct proporţional nu numai cu amploarea producţiei de documente, dar şi cu creşterea gradului de complexitate
şi de diversitate a intereselor de cunoaştere ale omului şi ale societăţii”1.

Se poate afirma, că bibliografia este o componentă indispensabilă cercetării ştiinţifice din orice domeniu.
Preocupări incipiente de semnalare a colecţiilor de bibliotecă au existat încă din Antichitate. Au fost întocmite liste
de cărţi care pot fi considerate drept precursoare ale bibliografiilor. Primele încercări bibliografice includ lucrarea
lui Marcus T. Varro, De bibliothecis2, considerată prima bibliografie a Antichităţii şi De proprii libri a lui Claudius
Galianus.

Apariţia tiparului a dus inevitabil la înmulţirea lucrărilor scrise şi s-a simţit nevoia alcătuirii unor liste de
cărţi care pe atunci aveau forma unor cataloage pentru vânzarea cărţilor, după care au devenit chiar bibliografii
universale. Prima bibliografie cu un caracter general a fost elaborată de către Konrad Gesner, Bibliotheca
universalis sive Catalogus omnium scriptorium ocupletissimus în tribuis linguis Latina, Graeca et Hebraica…,
la Zürich, în 1545-15553.

În România, procesul de dezvoltare a acestui domeniu a fost destul de lent, primele bibliografii sub forma
listelor de cărţi apar pe la începutul secolului al XIX-lea. Aceste liste erau tipărite în publicaţiile periodice ale vremii,
care aveau, iniţial, rolul de a semnala apariţia noilor cărţi.

Indiferent care a fost forma sub care au circulat aceste bibliografii (liste de cărţi, cataloage, semnale
tipografice, etc.), toate au contribuit enorm la dezvoltarea bibliografiei naţionale româneşti; odată cu dezvoltarea
domeniului, s-a impus tot mai mult stabilirea unor norme de organizare a fondului de carte.

După înfiinţarea Bibliotecii Academiei Române, activitatea bibliografică s-a intensificat prin publicarea
marilor repertorii de bibliografie retrospectivă a fondului naţional de tipărituri. Cel dintâi repertoriu a fost
Bibliografia publicaţiunilor periodice româneşti: 1817-1887, care conţinea şi un indice cronologic şi a fost întocmit
şi publicat de Alexandru Pop în 1889.

La 28 februarie 18954, Academia Română a aprobat Planul bibliografiei naţionale, plan alcătuit de Ioan
Bianu. Punctul I din acest plan viza Bibliografia românească veche care cuprindea cărţile publicate în limba română
şi toate cărţile tipărite în orice limbă pe teritoriul românesc din anul 1508 până în anul 1830. Primul volum apare în
1903 la Bucureşti, scos de Ioan Bianu şi Nerva Hodoş, urmând ca Dan Simonescu să continue munca celor doi, prin
volumul al patrulea din 1944.

Bibliografia Românească Veche are înregistrările aşezate cronologic, iar la sfârşitul fiecărui volum se
regăsesc într-un indice alfabetic. BRV cuprinde şi numeroase note istorico-literare, referinţe, informaţii şi observaţii
cu privire la exemplarele din ţară; conţine, de asemenea, reproduceri de fragmente din textele lucrărilor
bibliografiate, dedicaţii, prefeţe, epiloguri, pagini de titlu şi ilustraţii, în condiţii grafice deosebite. Prima operă
descrisă în BRV este Liturghierul lui Macarie, apărut în 1508 în Ţara Românească.

A doua etapă a Bibliografiei româneşti conţinea Bibliografia Românească Modernă (1831-1918),
publicată în patru volume între anii 1984-1996.

Bibliografia Românească Modernă este realizată conform normelor ISBD(M). Structurarea s-a făcut în
ordinea alfabetică a autorilor sau a titlurilor. Această lucrare nu cuprinde indici (alfabetici sau cronologici). În cazul
lucrărilor cu mai mulţi autori s-a făcut descrierea secundară, care conţine doar datele strict necesare identificării
publicaţiei (autor, titlu, an).

A treia etapă şi ultima din acest proiect grandios al Bibliografiei retrospective a cărţii româneşti cuprinde
Bibliografia Cărţii Româneşti (1919-1952).
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Principiile elaborării acestei bibliografii (BCR) sunt cu totul noi, respectând cerinţele zilelor noastre, de
creare a unei baze de date în acord cu normele ISBD(M).

La începutul anului 2000, foarte multe biblioteci din străinătate, cu statut de agenţii bibliografice
naţionale, foloseau ca mijloc principal de stocare a datelor, imprimarea pe hârtie, urmând ca în decurs de câţiva
ani să îşi schimbe modalitatea de stocare, preferându-se tot mai mult CD-ROM-ul sau bazele de date online. În
prezent, tot mai multe biblioteci au renunţat chiar şi la formatul CD-ROM, considerîndu-l nerentabil, păstrând
doar forma online.

Dat fiind contextul internaţional de dezvoltare a modalităţilor de elaborare a bibliografiilor naţionale,
era absolut obligatoriu ca şi Biblioteca Academiei Române să se alinieze la cerinţele actuale.

Astfel, începând cu anul 2007, Serviciul Bibliografia Naţională a Cărţii din cadrul Bibliotecii Academiei
Române a trecut de la metoda clasică de elaborare a bibliografiei pe hârtie la sistemul automatizat. Acest lucru s-a
realizat cu ajutorul programului Aleph 500 în acord cu principiile de descriere în format UNIMARC.

Formatul UNIMARC a fost creat şi introdus în biblioteci ca format de schimb internaţional de date
bibliografice între agenţii bibliografice naţionale şi internaţionale. În acest format, informaţia este structurată pe mai
multe câmpuri, iar fiecare câmp cuprinde mai multe subcâmpuri ce departajează informaţia folosind punctuaţia din
ISBD(M).

Deşi cele două bibliografii, BRV şi BRM, oferă informaţii despre toate publicaţiile româneşti apărute în ţară
sau în orice alt colţ al lumii, scrise în limba română sau despre România, începând cu anul 1508 şi terminând cu anul
1918, modalităţile de regăsire a informaţiei sunt totuşi limitate. Trebuie să cunoşti, fie anul de apariţie, în cazul BRV,
fie autorul lucrării, în cazul BRM, deoarece, aşa cum am mai precizat, lucrarea nu are indici (cronologici, alfabetici
sau geografici).

Soluţiile de regăsire se schimbă radical, odată cu introducerea BCR în sistemul online, avantajele fiind multiple:
- micşorarea timpului între publicarea unui material şi disponibilitatea înregistrării bibliografice, informaţia fiind
pusă la dispoziţia cititorului imediat după ce a fost prelucrată în baza de date;
- întreţinerea bazei de date prin adăugarea, modificarea sau ştergerea de informaţii se poate face în orice moment,
fără a afecta în vreun fel structura bazei de date;
- evitarea costurilor de tipărire, nefiind necesare alte costuri suplimentare decât cele pentru un program (soft);
- o căutare mai eficientă a documentelor şi o regăsire mai flexibilă, utilizatorul având la dispoziţie foarte multe
modalităţi de căutare;
- accesarea bazei de date este posibilă de oriunde şi oricând, înregistrările fiind încărcate în format UNIMARC pe
Internet;
- fiind o bază de date în reţea se poate efectua catalogarea partajată.

Publicaţiile care formează Bibliografia Cărţii Româneşti (1919-1952) se adună în baza de date numită BIB,
care poate fi regăsită şi consultată pe site-ul Bibliotecii Academiei Române (www.biblacad.ro). Prin realizarea
acestei baze de date bibliografice este facilitat accesul la un volum considerabil de înregistrări bibliografice (în
prezent sunt peste 10.000) în special din fondul Bibliotecii Academiei Române, dar şi din alte biblioteci, atât din ţară,
cât şi din străinătate.

Publicaţiile sunt descrise în această bază de date în ordine afabetică, începând cu anul 1919, păstrându-se
modalitatea de lucru abordată în BRM. În prezent, se lucrează la literele A, B, C, incluzând şi vedetele secundare.
Fondul descris este organizat în aşa fel încât permite regăsirea şi identificarea informaţiei, într-un mod foarte rapid,
după foarte multe criterii de căutare. Fiecare înregistrare este împărţită în câmpuri în care sunt trecute informaţii de
un anumit tip, necesare descrierii publicaţiei.

Respectarea regulilor de catalogare ISBD(M), impuse de IFLA, în sistemul automatizat de descriere a
publicaţiilor, creează totuşi probleme. La început, aceste reguli au fost gândite pentru a fi folosite de catalogatorii
care dispuneau de un document şi de un suport tradiţional (fişa de carte). De aici provine marea libertate în
interpretarea acestor reguli de catalogare, libertate neacceptată de informatică. În vederea asigurării unei uniformităţi
în ceea ce priveşte descrierea publicaţiilor de tip monografie şi pentru respectarea şi realizarea descrierilor
bibliografice a fost nevoie de adoptarea unor artificii în completarea câmpurilor din sistemul Aleph 500, pentru ca
utilizatorii bazei de date să primească informaţia corectă şi clară.

Cele mai multe problemele apar în Blocul 2. BLOCUL INFORMAŢIILOR DESCRIPTIVE. Acest bloc
cuprinde de altfel şi toate zonele ISBD(M) cu excepţia zonei 7 (zona notelor) şi 8 (zona numărului standard, a
modalităţilor de procurare şi a preţului).

Sunt definite următoarele câmpuri:
200 Titlul şi menţiunea de responsabilitate = Zona 1
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205 Menţiunea de ediţie = Zona 2
210 Publicare, difuzare = Zona 4
215 Descrierea fizică = Zona 5
225 Serii = Zona 6

În cadrul câmpului 200, probleme apar în special în cazul publicaţiilor cu autori diferiţi, publicate în
localităţi şi la edituri diferite, în ani diferiţi, a publicaţiilor recto-verso, a publicaţiilor legate împreună, etc. În cazul
catalogului tradiţional, fiecare publicaţie dispune de câte o fişă cu descrierea bibliografică, dar în cadrul sistemului
automatizat, situaţia este mai complicată.

Problemele acestor publicaţii descrise se pot rezolva teoretic în Blocul 4. Practic, acest bloc este încă
nefuncţional, neputîndu-se crea o legătură între înregistrări. Totuşi, pentru ca utilizatorul să găsească informaţia,
folosim câmpul 327, câmpul notelor de conţinut, cu respectarea strictă a normele ISBD(M) de punctuaţie între zone,
iar în cadrul Blocului 4, folosim câmpul 423 cu subcâmpul t, unde menţionăm titlul lucrării.

O altă situaţie care creează probleme o reprezintă publicaţiile care cuprind şi un alt titlu, dat de un alt autor;
deşi se completează corect subcâmpurile c, e, f în programul ALEPH 500, afişarea lor în OPAC nu este tocmai
corectă în formatul standard şi, fără o completare a câmpului 327, cititorul nu ar mai şti care este autorul primului
titlu şi care este autorul celui de-al doilea titlu, deoarece informaţia celui de-al doilea titlu se mută la primul titlu,
lucrul destul de grav pentru corectitudinea afişării informaţiei. Cititorii care sunt obişnuiţi cu catalogul tradiţional
pot vedea descrierea corectă a publicaţiei în formatul fişă de catalog.

Informaţia din câmpurile 327 şi 423 se poate regăsi după opţiunea Toate câmpurile, chiar dacă titlul este
completat în subcâmpul t din câmpului 423.

În ciuda acestor disfuncţionalităţi de afişare a informaţiei în OPAC, fie în formatul standard, fie în fişa de
carte (sperăm ca în timp aceste probleme să se rezolve), avantajele sunt multiple, mai ales în regăsirea informaţiei.
Utilizatorul are la dispoziţie modalităţi de căutare simple sau multiple, cum ar fi, căutarea cu ajutorul operatorilor
booleeni (AND (ŞI), OR (SAU), NOT (NU)) sau căutare multicâmp, căutare avansată, etc. deşi, după anumite studii,
făcute de diferite biblioteci, cea mai utilizată formă de căutare este cea simplă. În cazul în care nu se cunosc prea
multe informaţii despre lucrarea respectivă, opţiunea Toate câmpurile răspunde la solicitarea dorită, indiferent cât de
corect a fost formulată cererea; calculatorul va afişa toate înregistrările care conţin acea informaţie.

Înregistrările bazei BIB permit crearea tuturor tipurilor de bibliografii executate, până la apariţia
programelor de calculator, în sisteme tradiţionale, cu ajutorul cataloagelor de bibliotecă (catalogul alfabetic,
topografic, geografic, sistematic) şi a cataloagelor de edituri.

În prezent, această operaţiune de organizare a bibliografiilor este mult mai simplă şi mai eficientă. Cu
ajutorul opţiunilor de căutare se pot crea bibliografii locale, bibliografii pe subiect, bibliografii pe autor, etc. Astfel,
baza de date BIB devine un instrument de lucru foarte important, în special pentru bibliotecile care realizează genul
de bibliografii enumerate mai sus. Programul permite aranjarea acestor bibliografii (după ce a fost selectat criteriul
dorit) în ordinea alfabetică a autorului, după anul de apariţie, în ordinea alfabetică a titlului, etc. În final aceste liste
pot fi salvate prin poşta electronică sau pe calculatorul propriu. Cea mai avantajoasă formă de salvare este Fişa de
carte, deoarece conţine informaţia clară care poate fi aranjată în ordinea alfabetică a autorilor, a titlului, a locului de
publicare, a editurii sau a anului de editare.

Un alt avantaj pe care îl oferă bazele de date online îl constituie indexarea pe subiecte. Termenii de indexare
pe subiecte numiţi şi grup subiect sau descriptori sunt selectaţi de personalul specializat în descrierea bibliografică.
De aceea, bibliograful este obligat să facă o descriere exhaustivă a publicaţiei pentru a oferi cât mai multe informaţii
despre subiectul sau subiectele tratate în lucrarea respectivă. Aceşti descriptori sunt într-un fel “traducerea”
Clasificării Zecimale Universale (CZU), dat fiind faptul că utilizatorul nu cunoaşte sensul numerelor din CZU, iar
descrierea online nu oferă informaţii despre sensul claselor CZU ca în cazul catalogului sistematic tradiţional.

În cadrul formatului UNIMARC descrierea subiectelor se face în blocul 6_ _, blocul analizei pe subiect,
unde sunt împărţite pe câmpuri, după nume de persoane, nume de colectivităţi, nume de familie, denumiri
geografice, etc. Deşi bibliograful are obligaţia de-a clasifica informaţia în funcţie de subiectul tratat, cititorul va
căuta doar după opţiunea Subiect care reuneşte toate aceste câmpuri. Din păcate, Biblioteca Academiei nu foloseşte
încă o sursă autorizată a listelor de subiecte, cum ar fi RAMEAU sau Termenii tezaur publicaţi de Biblioteca
Centrală Universitară. Din această cauză, de multe ori termenii aleşi ca subiect nu sunt tocmai corecţi.

Pentru schimbul internaţional de date bibliografice sau pentru folosirea bazei de date online de către cititorii
din afara ţării ar fi mai avantajos folosirea RAMEAU-ului ca sursă pentru descrierea pe subiecte (sau orice altă sursă
autorizată). Astfel, prin traducere se obţine în mod automat o structură cu trimiteri de la termenul în limba română
la cel în limba franceză sau, implicit, la cel în limba engleză (Subiect Headings). Avantajele ar fi enorme, deoarece
căutările vor putea fi lansate şi de cititorii din afara ţării, vorbitori de limbă franceză sau engleză.
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Această modalitate de descriere şi de căutare după subiect va facilita un transfer eficient al bazelor de date
online în cadrul proiectului Controlul bibliografic universal, grupurile de subiect fiind o problemă în prezent,
deoarece, aşa cum am precizat, ele se descriu în limba catalogatorului.

Pentru realizarea unui transfer eficient de date, ar fi foarte important pentru început să se ajungă la o
uniformitate naţională în ceea ce priveşte respectarea regulilor de catalogare impuse de IFLA, într-un format MARC
de descriere a publicaţiilor. Un prim pas s-a făcut în 1993, prin publicarea Manualului UNIMARC şi aplicarea
acestui format internaţional în majoritatea bibliotecilor din România. Şi cum tot mai multe biblioteci din ţară
folosesc programul ALEPH, elaborarea unei metodologii naţionale de descriere a publicaţiilor cu ajutorul acestui
program ar fi de un real folos.

Trecerea la noile metode de organizare a bibliografiilor în sistem online a schimbat radical principiul de
abordare a acestei ştiinţe. Un număr foarte mare de referinţe bibliografice sunt adunate într-o singură bază de date
numită BIB, iar noile tehnologii ale informaţiei ne ajută foarte mult în elaborarea acestei bibliografii – în prezent
putem completa Bibliografia Cărţii Româneşti (1919-1952) consultând online diverse bibliografii naţionale, pentru
a avea o bibliografie cât mai completă pentru această perioadă – diversificând atât instrumentele de lucru cât şi
metodele de căutare.

În concluzie, avantajele organizării Bibliografiei Cărţii Româneşti în sistem online sunt multiple, singura
problema ar fi modalitatea de salvare a acestei baze de date pe viitor. Stocarea ei pe CD-ROM, după finalizarea celor
trei litere începute (A, B, C, plus vedetele secundare), cu un motor de căutare eficient, ne-ar da un sentiment de
siguranţă mai mare. În felul acesta am putea continua şi seria celor trei bibliografii care compun Bibliografia
Retrospectivă a Cărţii, doar că, modalitatea de stocare ar fi pe suport electronic.

Crearea pe viitor a unei pagini separate a Serviciului Bibliografie pe site-ul Bibliotecii Academiei Române
va pune şi mai mult în valoare munca bibliografilor, iar cititorii vor şti mai exact ce valori a creat de-a lungul
timpului Serviciul de Bibliografie Naţională a Bibliotecii Academiei Române. După ce BRV şi BRM vor fi scanate,
ele vor putea fi afişate pe pagina Serviciului Bibliografic, întregind Bibliografia Retrospectivă a Cărţii în format
online. Tot pe acestă pagină se va putea afişa şi Bibliografia Mihai Eminescu începând cu volumul al XVII-lea.

Pentru Bibliografia Retrospectivă a Periodicelor Româneşti se va crea o conexiune către înregistrările din
ALEPH 500, care vor compune o bază de date separată, cu periodicele româneşti începând din anul 1820. În acest
mod, pagina va oglindi toate lucrările elaborate de serviciu, lucrări care au stat şi stau la baza culturii româneşti.

Noua metodă de elaborare a Bibliografiei retrospective a cărţii în format online nu diminuează în nici un
fel importanţa sa. Bibliografia va căpăta doar o formă mai complexă, eliminând barierele timpului şi spaţiului, fiind
accesibilă tuturor cititorilor de oriunde şi oricând.
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Dina Paladi

Bibliologi celebri

“…Căci nu e alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţilor”.
Miron Costin, Predoslovie la De neamul moldovenilor

Ioan Bianu (n. Făget, 1856-1935)
Unul dintre reprezentanţii de frunte ai filologiei româneşti, Ioan Bianu a elaborat numeroase studii despre

literatura veche, a promovat cercetarea folclorului şi a iniţiat prima serie de publicaţii etnografice. Fiind încă student
la Facultatea de Litere din Bucureşti, Ioan Bianu a lucrat la Biblioteca Centrală a Statului (Biblioteca Naţională a
României) şi la Biblioteca Academiei. Continuându-şi studiile în centre universitare din Europa (Italia, Franţa), ia
contact cu marile biblioteci şi cu modul lor de organizare şi funcţionare. Activitatea deosebită, strădaniile, interesul
pentru ambianţa bibliotecară românească şi experienţa în organizarea diferitelor tipuri de biblioteci au contribuit la
alegerea sa, în anul 1887, ca membru corespondent al Academiei Române, iar în anul 1902, ca membru titular. Din
1927, Ion Bianu devine secretar general al Academiei Române; în 1929 este numit preşedintele ei, iar în perioada
1932-1935 este vicepreşedinte.

În ştiinţa despre cartea românească aduce, pentru prima oară, o concepţie biblioteconomică clară, începând
să constituie, din fondul primelor donaţii făcute Academiei Române, o adevărată bibliotecă.

A editat numeroase texte vechi, a alcătuit mari lucrări de bibliografie, a realizat un amplu plan al
bibliografiei naţionale retrospective. Sub conducerea sa au fost redactate primele trei volume (în colaborare cu
Nerva Hodoş) din Bibliografia românească veche şi din Catalogul manuscriptelor româneşti.

Tot sub îndrumarea lui Ioan Bianu, mişcarea bibliologică naţională s-a făcut remarcată prin organizarea
primului Congres Naţional al Bibliotecarilor în 1924, la Bucureşti şi prin înfiinţarea primei Asociaţii a Bibliotecarilor
în septembrie 1924. Doi ani mai târziu, în 1926, la Praga, a avut loc manifestarea profesională internaţională Congrés
international des bibliothecaires et des amis du livre, unde întreaga asistenţă a audiat comunicarea lui Ioan Bianu
privind istoria bibliotecilor din toate provinciile româneşti, comunicare intitulată Les bibliothèques de Roumanie.

Nerva Hodoş (n. Baia de Criş, 1869-1913)
În bibliologia şi cultura românească, Nerva Hodoş rămâne un neîntrecut bibliograf al neamului, posesor al

“unui ascuţit simţ critic”1, militant pentru înfiinţarea de biblioteci judeţene. Unul dintre fondatorii bibliografiei
româneşti, a realizat împreună cu Ioan Bianu, Bibliografia românească veche. Cu începere din 1898, aceasta a apărut
în fascicul, apoi în volum: vol.I – 1508-1716 (1903); vol.II – 1716-1808 (1910); vol.III – 1809-1817 (1912). Fiind
încă student la Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, Nerva Hodoş îşi dedică mare parte din timp, dezvoltării
şi reorganizării Bibliotecii Academiei, unde se angajează din anul 1871 ca funcţionar şi apoi ca ajutor de bibliotecar.

Preocupat de istoria tiparului românesc, publică în 1912, lucrarea Începuturile tipografiei în Ţara
Românească. Prima revistă românească în acest domeniu, Revista Bibliografică, apare în 1903-1904, înfiinţată de
Nerva Hodoş în colaborare cu Alexandru Sadi-Ionescu.

Datorită reputaţiei sale, demonstrate printr-o profundă vocaţie bibliografică, i se încredinţează, în anul 1911,
organizarea Bibliotecii Adunării Deputaţilor. O altă operă de referinţă în activitatea rodnică desfăşurată de Nerva
Hodoş este cea intitulată Publicaţiunile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste), vol.I, 1820-1906, lucrare
semnată împreună cu Al. Sadi-Ionescu.

Scrierile lui Nerva Hodoş au influenţat şi cultura din Basarabia. Preocupat de unitatea neamului românesc,
Alexei Mateevici foloseşte Bibliografia românească veche, lucrare semnată de Nerva Hodoş şi Ioan Bianu, în
pregătirea studiului Tipăriturile noastre bisericeşti care apare în revista Luminătorul, în anul 1913, iar mai târziu
apare în limba rusă în Chisineovschie eparhialinie vedomosti.
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Viaţa şi-au închinat-o studiului, scrisului şi muncii de bibliotecă. Cu admiraţie despre marii înaintaşi ai
culturii şi bibliologiei româneşti, unii dintre cei mai de seamă bibliologi ai secolului trecut: Ioan Bianu, Nerva
Hodoş, Alexandru Sadi-Ionescu, Nicolae Georgescu-Tistu, Ioachim Crăciun şi Dan Simonescu.

1 Buluţă, Gheorghe; Petrescu, Victor. Galeria bibliologilor români. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2003, p. 39.



De numele lui Nerva Hodoş este legată şi elaborarea unor volume (XVI, XVII, XVIII) din Documentele
Hurmuzaki.

Fiind un apropiat al familiei Golescu, Nerva Hodoş s-a ocupat de opera lui Dinicu Golescu, de manuscrisele
lui Eminescu şi de ortografia limbii române.

Alexandru Sadi-Ionescu (n. Paris, 1873-1926)
“Pentru Al. Sadi-Ionescu preocuparea de carte, grija de ea: să fie bine aleasă, lesnicios procurată,

asigurator păstrată şi pusă repede şi cu drag la îndemâna celor care au nevoie de ea, formau o mare satisfacţie
sufletească ...“2.

Născut la Paris, Al. Sadi-Ionescu a urmat studiile la Bucureşti, iar în domeniul bibliografiei ştiinţifice a avut
preocupări încă din facultate, când şi-a ales drept subiect al tezei de licenţă, sub îndrumarea şi coordonarea lui
Nicolae Iorga, Bibliografia critică a călătoriilor făcute în Principatele Române de la 1700 la 1859, lucrare
amplificată ulterior şi tipărită (din nefericire, s-au păstrat doar 160 de pagini din lucrare).

De acest mare bibliolog român este legată şi istoria bibliotecii Ministerului de Externe, cea a Institutului
Economic Românesc, cea a Ateneului Român, precum şi a Bibliotecii Academiei Române.

Promotor al Clasificării Zecimale Universale, în 1908 a redactat un catalog sistematic al publicaţiilor
periodice din Biblioteca Academiei; a realizat prima traducere în limba română a tabelelor zecimale universale; a
menţinut legături cu Paul Otlet şi Henri Lafontaine, fondatorii Institutului de Bibliografie de la Bruxelles; a editat
buletinul bibliografic bilingv (limbile română şi franceză) Bibliografia economică română; a elaborat şi primul cod
românesc de catalogare, ilustrând aspecte ale descrierii principale şi auxiliare în lucrarea realizată şi publicată în
1913, în colaborare cu Nerva Hodoş, Publicaţiunile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste).

A colaborat şi la lucrări de interes pe plan internaţional, cum ar fi Contribuţiuni la Repertoriul bibliografic
universal (iniţiată de Paul Otlet); la Universul literar avea o bogată rubrică bibliografică, Buletin bibliologic
săptămânal. Însă o bună parte din cercetările sale a rămas nepublicată, fapt care a determinat necunoaşterea
suficientă a acestui bibliolog. A rămas, în manuscris, în afară de un Catalog (realizat pentru uzul personal) şi lucrarea
normativă Instrucţiuni regulamentare de organizare.

Nicolae Georgescu-Tistu (n. Coteşti, 1894-1972)
Considerat continuator al lui Ioan Bianu şi al lui Al. Sadi-Ionescu, Nicolae Georgescu-Tistu urmează studiile

la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere. După terminarea acestora desfăşoară activitate publicistică şi
profesorală la Universitatea din Cluj unde colaborează cu Sextil Puşcariu, eminentul lingvist, la revista
Dacoromania, care îl propune pentru trimiterea la studii în Apus3.

Urmează studii în Franţa, unde descoperă valorile bibliologiei franceze; în primăvara anului 1926 face un
stagiu de practică cu vestitul Paul Otlet şi manifestă o atenţie deosebită pentru noutăţile din domeniul bibliologic şi
biblioteconomic american; îşi continuă formarea ştiinţifică şi profesională la Bruxelles (Institutul Internaţional de
Bibliografie); cunoaşte experienţa bibliotecilor italiene (şcoala de arhivistică de la Florenţa); se perfecţionează la
Deutsche Bücherei din Leipzig şi la Bibliothekswissenschaftliches Institut din Berlin.

Nicolae Georgescu-Tistu preia, din biblioteconomia rusă, abordarea psihologică a bibliologiei, prin
intermediul lucrării lui Nicolae Rubakin, Introduction a la psychologie bibliologique, operă publicată în limba
franceză. În perioada anilor petrecuţi în străinătate, Nicolae Georgescu-Tistu publică, în limbile franceză şi italiană,
articole în domeniul ştiinţei cărţii, în reviste de specialitate: Émile Picot et ses travaux relatif aux Roumains,
Correspondence d’un secrétaire princier en Roumanie, Les bibliothéques et la bibliographie roumaine,
Pubblicazioni storiche rumene dalla querra in poi.

La Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie (Bucureşti, 1929-1948), Nicolae Georgescu-Tistu susţine
un curs de bibliologie structurat în: viaţa cărţii, biblioteconomie, bibliografie şi organizarea informaţiei ştiinţifice. În
1942 înfiinţează un cerc de studii bibliologice activ timp de şapte ani. Una dintre acţiunile cercului bibliologic a fost
comemorarea a zece ani de la trecerea în nefiinţă a organizatorului Bibliotecii Academiei Române, Ioan Bianu. Sub
coordonarea lui Nicolae Georgescu-Tistu, în 1943, se editează “cea mai bună publicaţie de specialitate”4, Scriptum
– Buletin bibliologic. Tot lui îi datorăm şi realizarea, în 1966, a unui instrument de lucru – Vocabularul de
bibliologie.

Nicolae Georgescu-Tistu este autor al mai multor cursuri şi monografii, preocupările sale fiind diverse, iar
prin simpla enumerare a lucrărilor putem remarca varietatea domeniilor de interes: Domeniul şi însemnătatea
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bibliologiei; Psihologia bibliologică; Organizarea bibliografiei filologice; Cataloagele de bibliotecă; Bibliografia
în cadrul cooperării internaţionale; Pregătirea bibliotecarului şi a bibliografului; Vechi biblioteci româneşti;
Depozitul legal, baza bibliografiei naţionale; Bibliotecile în cadrul documentării, etc.

Domeniul bibliologiei s-a extins, în 1929, prin înfiinţarea, din iniţiativa lui Nicolae Georgescu-Tistu, a unei
secţii de bibliologie, în cadrul Institutului Social Român al lui Dimitrie Gusti. În 1940, Nicolae Georgescu-Tistu
participă la constituirea Centrului Român de Documentare. În cadrul secţiei de bibliologie a organizat o serie de
conferinţe pe teme profesionale, textele conferinţelor fiind publicate într-o broşură care cuprindea şi legislaţia
românească referitoare la depozitul legal.

Bibliotecar credincios, Nicolae Georgescu-Tistu a cultivat ordinea, rigoarea, dinamica realităţii şi
dimensiunea psihologică a celor care muncesc în bibliotecă.

La cel de al III-lea Congres al filologilor români, în 1927, Nicolae Georgescu-Tistu prezenta tendinţa de
sincronizare a concepţiei despre bibliografie, cu nevoile cercetării ştiinţifice, pe de o parte şi adaptarea metodelor
bibliografice la acestea, pe de altă parte. Bibliografia analitică ocupă un loc important în activitatea sa şi acest fapt
este consolidat de “notiţele bibliografice” publicate în ziarul Înfrăţirea, (Cluj, 1921).

O altă preocupare a lui Nicolae Georgescu-Tistu au reprezentat-o bibliografiile. Un model de bibliografie îl
dădea Nicolae Georgescu-Tistu în Ion Ghica, scriitorul (1935) – ocazie cu care realiza sistematizarea întregului
material bibliografic referitor la activitatea marelui scriitor. Preocupările lui Nicolae Georgescu-Tistu au cuprins
multe alte aspecte, iar ideile sale bibliologice îşi păstrează actualitatea.

Ioachim Crăciun (n. Dârlos, Sibiu, 1898-1971)
Un alt nume important pentru bibliologia românească, un “adevărat avangardist al bibliologiei româneşti”5,

întemeietorul şcolii bibliologice clujene, evocat şi în revista BiblioPolis (Tatiana Costiuc), iniţiator al prestigioasei
colecţii Bibliotheca Bibliologica, Ioachim Crăciun merge la studii la Bucureşti, unde se angajează încă din anii
studenţiei la Biblioteca Academiei Române şi îi are ca îndrumători pe Ioan Bianu şi pe Al. Sadi-Ionescu.

Formaţia sa intelectuală este completată de studii de specialitate la Paris şi Bruxelles, câştigând, astfel,
experienţă în domeniul bibliotecilor şi al metodelor de cercetare. A studiat modul de organizare a unor importante
biblioteci din Viena, Berlin, Leipzig, Praga, Milano şi Veneţia.

În 1932 îşi începe activitatea didactică, fiind numit conferenţiar la Universitatea din Cluj, prin prelegerea O ştiinţă
nouă: Bibliologia, în învăţământul universitar din România. În lecţia de deschidere, profesorul preciza modul în care
era împărţit cursul de bibliologie: anul I de studiu – Bibliografie; anul II – Biblioteconomie; anul III – Bibliologie generală;
anul IV – Bibliologie românească. Activitatea sa didactică a fost amplificată şi de activitatea de cercetare: Cartea
românească în decursul veacurilor; Incunabule şi cărţi rare tipărite în Apus (1482-1600); Consideraţii despre
începuturile bibliologiei la Universitatea din Cluj; Biblioteci şi cititori în trecut şi azi.

European ca formaţie, Ioachim Crăciun a fost preocupat de realizarea de bibliografii retrospective şi curente
pe domenii şi a bibliografiei scriitorilor români. Prin cursurile pe care le susţinea la Universitatea din Cluj, Ioachim
Crăciun îşi propunea să studieze evoluţia mişcării bibliografice în Occident, primele cataloage de librării,
bibliografiile generale naţionale, bibliografiile speciale şi bibliografiile de bibliografii.

Opera cea mai importantă a lui Ioachim Crăciun rămâne cea consacrată bibliografiilor, şi în acest sens a
colaborat la International Bibliography of Historical Sciences, International Committee of Historical Sciences
şi Bulletin of the International Committee of Historical Sciences. Împreună cu Ioan Lupu a realizat prima
bibliografie specială curentă, dedicată istoriografiei române, continuată ulterior cu diferiţi alţi colaboratori. A editat
şi o serie de studii: Bibliografia la români. O încercare de bibliografie a bibliografiilor româneşti şi Contributions
roumaines à l’historiographie générale. Étude et bibliographie.

Lucrarea cea mai importantă, publicată în Bibliotheca Bibliologica, rămâne Bibliografia Transilvaniei
româneşti, care cuprinde studii legate de trecutul istoric, religios, literar şi etnografic al Transilvaniei. O altă lucrare
de o importanţă deosebită se intitulează Contribuţii româneşti privitoare la istoriografia universală.

Ioachim Crăciun şi-a consacrat o mare parte a activităţii sale realizării de bio-bibliografiilor ale unor
personalităţi marcante, precum Gheorghe Bogdan-Duică, Alexandru Lapedatu, G. G. Mateescu şi Constantin
Diculescu. Profesorul şi întemeietorul şcolii bibliologice clujene, Ioachim Crăciun şi-a închinat munca “introducerii
unei tehnici bibliografice la nivel internaţional”6, atunci când în România existau multe confuzii în acest domeniu.

Dan Simonescu (n. Câmpulung-Muscel, 1902-1993)
Personalitate de referinţă pentru domeniul cărţii şi pentru cultura românească în general, membru de onoare
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5 Şincai, Ana. Informaţie şi comunicare. Informarea documentară – o disciplină în expansiune. Piteşti, Braşov, Cluj-Napoca:
Paralela 45, 2000, p. 167.
6 Buluţă, Gheorghe; Petrescu, Victor. Galeria bibliologilor români. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2003. p. 35.



al Academiei Române, profesorul Dan Simonescu reprezintă linia istorică şi teoretică în evoluţia ştiinţei bibliologice
româneşti. A ştiut întotdeauna să îşi păstreze încrederea şi seninătatea venite din superioritatea morală şi intelectuală;
“s-a gândit întotdeauna la cărţi, manuscrise, la cultură, căreia i s-a consacrat cu discretă şi rodnică pasiune încă
din tinereţe”7.

Născut în zona Câmpulungului, a urmat Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti, la baza
formării sale stând studiul filologiei clasice greco-latine. A fost autor de cursuri de bibliologie, cercetător al literaturii
române, autor de importante cercetări de paleografie şi arhivistică. A predat paleografie chirilică şi a condus
seminarii de studiu al surselor textelor la catedra de Istorie a Literaturii Române. A lucrat la Serviciul de manuscrise
şi carte rară al Bibliotecii Academiei, din anul 1932, unde a continuat munca a doi mari fondatori ai bibliografiei
româneşti, Nerva Hodoş şi Ioan Bianu, la celebra lucrare Bibliografie Românească Veche şi a cercetat cărţi vechi
româneşti, publicând cel de-al treilea volum al Bibliografiei naţionale retrospective, în 1936 şi în 1944, cel de al
patrulea volum care cuprinde addenda şi corrigenda la toate cele trei volume.

În calitate de bibliolog a realizat numeroase cataloage de manuscrise, lucrări în colaborare, studii
monografice, scrieri despre fenomenele culturale, investigaţii în domeniu; a elaborat o concepţie modernă a
domeniului şi a fost mereu în legătură cu specialişti străini.

În ceea ce priveşte cercetarea manuscriselor, Dan Simonescu a valorificat un număr impresionant de
documente, prezentând în studii de referinţă, abordări ale fenomenului cărţii şi istoriei culturii vechi româneşti şi
europene: Istoria literară în recenzii, Bibliografia românească veche, Cronica anonimă a Moldovei, Pagini din
istoria cărţii româneşti; a descris manuscrisele medievale Codex Aureus şi Codex Burgundus, aflate în colecţii din
România.

Prin Manualul de bibliologie destinat elevilor din clasele XI şi XII de la liceele de filologie şi istorie, ştiinţa
cărţii era introdusă în programa didactică, alături de noţiuni fundamentale de biblioteconomie, bibliografie şi
documentare. Tot lui Dan Simonescu îi datorăm şi Cursul de teorie a bibliografiei, elaborat în anul 1976. Acest prim
manual românesc de bibliografie cuprinde istoria domeniului în ţară şi în străinătate, principiile şi problemele
metodologice referitoare la activitatea bibliografică, tehnicile referitoare la elaborarea cercetărilor bibliografice, etc.

Este dificil de cuprins într-o comunicare, activitatea acestor personalităţi – ghizi morali şi profesionali – care
au susţinut bibliotecile, au dezvoltat activitatea de promovare a rolului lor în societate, au publicat în presă articole
impulsionând utilizarea acestor instituţii de cultură, au oferit cu generozitate consiliere şi asistenţă profesională.
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Mihaela Golban

Şocul viitorului: analfabetismul funcţional

Analfabetismul funcţional. Concept, definiţii, aspecte generale, istoric

Există multe şi extrem de diferite definiţii ale alfabetismului. Unii experţi îl descriu drept posesia
aptitudinilor de scriere şi citire care sunt necesare autonomiei individului în viaţa de zi cu zi. Lipsa acestor aptitudini
conduce la situaţia contrară – analfabetismul.

În conformitate cu dicţionarul Wikipedia, definiţia analfabetismului funcţional este “incapacitatea unui
individ de a utiliza scrisul, cititul şi tehnicile de calcul elementar în viaţa sa de zi cu zi”. Iletrismul reprezintă
incapacitatea de a scrie sau a citi propoziţii simple şi se manifestă în orice limbă. Cu alte cuvinte, analfabetismul
funcţional apare atunci când un individ nu înţelege un mesaj scris, chiar dacă cunoaşte literele. În consecinţă, nu este
o chestiune neapărat de necunoaştere a alfabetului, ci de neînţelegere a mesajului.

Spre deosebire de un analfabet, analfabetul funcţional este în stare să citească şi să scrie un text în limba
maternă. Oricum el face aceste operaţiuni cu un grad relativ de corectitudine lingvistică, dar nu poate îndeplini
activităţi fundamentale, cum ar fi completarea unui formular, înţelegerea unor instrucţiuni de utilizare a unui produs,
citirea unui articol din presă, citirea indicaţiilor din trafic, consultarea unui dicţionar sau înţelegerea orarului
trenurilor sau al autobuzelor.

Analfabetismul funcţional limitează sever interacţiunea cu tehnologiile de informare şi comunicare (de ex.
utilizarea unui calculator, a Internetului, chiar a unui telefon mobil).

Vom încerca, în paginile care urmează, o privire retrospectivă asupra analfabetismului, care este legat
organic de scriere şi citire. Adesea, uităm că scrierea este o invenţie relativ recentă. Cu multă vreme în urmă,
cuvântul “literat” definea o persoană cultă care putea să comunice excelent prin limbajul vorbit – un orator. Nararea
constituia o activitate importantă, în unele societăţi fiind la fel de importantă şi în prezent. Cititul era, adesea, un act
de cooperare – cineva citea cu voce tare, în faţa unui grup, texte religioase (din Biblie, Coran, etc.).

Cu doar 100 de ani în urmă, în Statele Unite erai considerat cult dacă îţi puteai scrie numele pe o bucată de
hârtie. Era un meşteşug important, deoarece nu îţi era permis să votezi decât dacă erai în stare să semnezi în registrul
de vot. În acest fel, alfabetismul era legat de drepturile politice şi mulţi oameni erau excluşi de la participarea la
procesul democratic.

În prezent, percepem scrisul şi cititul ca fiind legate unul de altul, dar nu a fost mereu astfel. Mulţi puteau
citi, dar nu ştiau să scrie. Scrisul era o îndeletnicire nobilă şi preţioasă. Dacă aveai nevoie de un înscris, mergeai la
un om învăţat. Oamenii bogaţi şi importanţi aveau întotdeauna angajat pe câte cineva care să scrie pentru ei.
Directorii marilor companii dictau scrisori secretarilor sau asistenţilor lor personali; în prezent, cu noile programe
informatizate, poţi dicta direct calculatorului tău.

Analfabetismul poate afecta decisiv viaţa oamenilor. Spre exemplu, un studiu din Marea Britanie a arătat că
indivizii care scriu şi silabisesc prost sunt consideraţi neglijenţi, imaturi, lipsiţi de responsabilitate şi adesea lipsiţi
de inteligenţă, motiv pentru care le este extrem de dificil să îşi găsească un loc de muncă.

Statisticile mondiale arată că problemele de alfabetism sunt asociate cu sărăcia şi lipsa puterii politice.
Femeile analfabete sunt în număr mai mare decât bărbaţii. Persoanele analfabete au familii mari, probleme de
sănătate şi tendinţe de delincvenţă, de aceea campaniile de eradicare a analfabetismului sunt binevenite. Nu trebuie
omis faptul că o persoană analfabetă sau semianalfabetă nu este neapărat proastă sau ignorantă, ci doar neinstruită.
Cunoaşterea şi înţelepciunea nu se găsesc doar în scrieri.

În contextul dezvoltării societăţii moderne, analfabetismul funcţional este o nouă provocare după depăşirea
alfabetizării. Această situaţie, la fel de nocivă ca analfabetismul, este cunoscută sub denumirea de iletrism.
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Analfabetismul funcţional este un fenomen caracteristic contemporaneităţii. Caracteristicile sale sunt deja
binecunoscute şi sunt luate în calcul în studiile efectuate de diferite instituţii şi cercetători din ţară şi străinătate.

Din păcate, în România, acest concept nu a fost însă definit unitar, în indexurile de termeni controlaţi.



Alfabetizarea tradiţională asigura
individului posibilitatea de a accede
la un cod încifrat al limbajului oral a
cărui înţelegere era considerată
naturală, asigura integrarea
individului şi funcţionarea acestuia
în mod autonom în societate.
Structurile educaţionale formale şi
informale pregăteau individul să se
transforme din analfabet în
alfabetizat.

În contextul dezvoltării
societăţilor moderne informatizate,
problema începe să se pună în alţi
parametri. Decodarea limbajului
oral, a cărui comprehensiune era
considerată naturală, nu mai este
suficientă şi nici funcţională. Pentru
a recepţiona, descifra şi înţelege un
document scris, indiferent de
suportul lui material, trebuie să ai
capacitatea de a înţelege logic o
structură comunicativă. Atingerea
acestui nivel de înţelegere impune
parcurgerea, din copilărie până la
maturitate, a unor structuri
educaţionale şi de instruire care să
pună subiectul în postura de a fi
comprehensiv, şi nu instinctiv şi
natural, cum se întâmplă în
societăţile slab dezvoltate.

În ultimul deceniu al
secolului trecut, limbajul educaţional
a îmbogăţit conceptul de alfabetizare
cu ideea de capacitate a unui individ
de a folosi scrisul pentru gândire,
comunicare, precum şi cu cea de
acumulare de cunoştinţe, rezolvare a
unor probleme, reflecţii asupra
existenţei în general şi asupra
propriei existenţe, participare
culturală şi divertisment.

Conform studiilor efectuate,
există o strânsă legătură între
succesul social al individului,
calitatea vieţii acestuia şi
capacitatea de a folosi scrisul.
Cercetările încearcă să evalueze
modul în care indivizii folosesc
scrisul pentru a se integra şi a
funcţiona eficient în societate.

Diversitatea societăţilor
moderne solicită individului o
capacitate ridicată de a recepta,
interpreta şi transmite informaţii

scrise. În acest sens, noul stadiu al
alfabetizării stabileşte raportul
individului cu textul scris. În sens
mai larg, acesta se extinde şi la alte
forme grafice asociate scrisului, cum
ar fi graficele, hărţile, imaginile,
tabelele şi altele. Preocuparea
crescândă pentru acest fenomen a
fost determinată de ineficienţa care a
produs eşecul sistemului de
şcolarizare, ce a condus la instalarea
unui analfabetism funcţional estimat
a fi de 30% din populaţie, în ţările
dezvoltate. Această disfuncţionalitate
instrucţională este caracterizată prin
incapacitatea unui individ deja
şcolarizat de a folosi scrisul pentru a
primi şi transmite informaţii. 

Analfabetismul funcţional
poate fi o constantă pentru două
tipuri de indivizi: cei care sunt cotaţi
ca “rebuturi” ale sistemului
educaţional, indiferent de durata
şcolarizării; cei care şi-au pierdut
abilităţile de a se informa şi
comunica în scris, după încheierea
perioadei de şcolarizare.

Acestor două categorii li se
alătură o a treia, a celor care îşi
întrerup de timpuriu studiile. Atunci
când analizăm acest fenomen,
constatăm că el poate include orice
individ incapabil să înţeleagă un text
care îi este destinat sau incapabil să
comunice într-o situaţie oarecare de
viaţă. Cei care fac parte din categoria
analfabeţilor funcţionali pot deveni
subiecţii intimidării sociale, riscului
de îmbolnăvire, stresului, veniturilor
scăzute şi ai altor factori asociaţi
handicapului lor.

Corelaţia dintre delincvenţă
şi analfabetismul funcţional este deja
binecunoscută criminaliştilor şi
sociologilor de pe mapamond. La
începutul mileniului III, se estima că
60% dintre adulţii din închisorile
federale din Statele Unite erau
analfabeţi funcţional sau
semianalfabeţi, iar 85% dintre
delincvenţii juvenili aveau probleme
asociate cu scrisul, cititul şi
matematicile elementare. Relaţia
dintre educaţie şi creşterea
economică este una complicată,

influenţată de o multitudine de
factori. Capitalele africane sunt
saturate de indivizi cu educaţie
superioară care pot produce foarte
puţin în cadrul economiilor slab
dezvoltate şi corupte din ţările lor.
Europa de Vest, America de Nord şi
Hong Kong-ul au crescut economic
rapid, înainte ca educaţia să se
extindă, iar oamenii de afaceri şi-au
permis să asigure copiilor lor o
educaţie superioară.

Ţările foste comuniste aveau
statistici bune referitoare la
învăţământ şi alfabetizare, însă rată
de alfabetizare ridicată nu a redus
sărăcia.

Pe de altă parte, libertatea
economică şi prosperitatea sunt
strâns legate: în aproape fiecare caz,
din trecut, ca şi din prezent, o mai
mare libertate economică produce o
mai mare dezvoltare socială.

Analfabetismul funcţional
este perceput ca o problemă ce
priveşte individul, dar el se poate
transforma dintr-o chestiune
individuală într-una socială, de
interes general, atunci când
repercusiunile se reflectă asupra
întregii societăţi, în cazul în care
individul este inapt să se integreze
într-o structură profesională care să
îi asigure existenţa.

Analfabetismul funcţional
se manifestă în societăţile moderne
dezvoltate care au depăşit stadiul
alfabetizării. Acestea se confruntă în
prezent cu iletrismul, la fel de nociv
precum analfabetismul primar.
Iletrismul este o consecinţă a
creşterii exponenţiale a volumului de
cunoştinţe şi informaţii pe care le
generează societăţile moderne,
precum şi a modului de transmitere
şi de stocare a lor în formă scrisă.

De această creştere este
responsabil un anumit segment al
societăţii ce are o structură eterogenă
şi este divizat pe compartimente şi
domenii concrete ale cunoaşterii,
creând şi aplicând cunoştinţe şi
tehnologii care, chiar comunicate în
scris, sunt criptice pentru cei
neiniţiaţi.
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Datoria instituţiilor
educaţionale este de a-i instrui pe
membrii societăţii, pentru a putea să
decripteze informaţiile încifrate în
înscrisuri, pentru a putea să utilizeze
cunoştinţe şi tehnologii şi, în
consecinţă, să se raporteze la
bunurile culturale puse la dispoziţie.

În demersul nostru, nu ne
vom ocupa de cauzele care au
determinat şi încă mai determină
constituirea elitelor şi implicarea
acestora în crearea valorilor culturale
şi tehnologice, ci de un concept în
sfera căruia includem
comportamentul indus unui număr
din ce în ce mai mare de persoane
care nu pot să beneficieze în mod
adecvat de pe urma informaţiilor, cu
toate că ştiu să citească.

Indivizii se împart în
alfabetizaţi şi analfabeţi, în funcţie
de capacitatea lor de a înţelege un
text scris. În societăţile moderne,
alfabetizaţii pot să fie analfabeţi
funcţionali, dat fiind că nu toţi
desluşesc semantic conţinutul unui
înscris, nu toţi desluşesc raportul
dintre semnificant şi semnificat.
Iletrismul defineşte nivelul cel mai
de jos al abordării scrisului, cititului
şi exprimării. Spre deosebire de
analfabetism, care înseamnă
necunoaşterea absolută a scrisului şi
a cititului, iletrismul presupune
trecerea printr-o formă de
învăţământ, fără a fi dobândit
competenţele necesare citirii şi
înţelegerii unui text, fie că vorbim de
un text ştiinţific, fie de unul literar.
Cu alte cuvinte, o persoană care a
absolvit o formă de învăţământ
superioară ciclului primar
(gimnaziu, şcoală profesională,
liceu) poate fi în situaţia de iletrism.

Analfabetismul funcţional.
Cazuistică

În conformitate cu un recent
raport guvernamental din Statele
Unite, intitulat Nivelul de
alfabetizare în America, rata
analfabetismului funcţional a crescut
semnificativ în ultimii ani. Peste

90.000.000 de adulţi americani sunt
analfabeţi funcţionali sau aproape
analfabeţi, fără un minimum de
aptitudini necesare într-o societate
modernă1.

Raportul oferă un portret
dramatic al cetăţenilor din Statele
Unite, ţară definită ca fiind cea mai
avansată din lume. Din 191.000.000
de adulţi, aproximativ 44.000.000 nu
pot citi ziare şi nu pot completa un
formular de cerere pentru un loc de
muncă. Alţi 50.000.000 nu pot citi
sau înţelege texte scrise peste nivelul
clasei a VIII-a. În conformitate cu
experţii în sistemele educaţionale,
pot înţelege instrucţiunile de
neutralizare a efectelor corozive ale
detergenţilor utilizaţi în bucătărie
doar persoanele care au absolvit cel
puţin zece clase, iar pentru a
completa declaraţiile de impunere
fiscală este nevoie ca persoana să fi
absolvit 12 clase. Completarea
poliţelor de asigurare de viaţă
necesită un nivel superior de
educaţie.

Raportul a fost întocmit în
urma unor cercetări desfăşurate la
nivel naţional, pe un eşantion
reprezentativ de 26.000 de persoane
adulte, în perioada 1988-1991, şi a
fost făcut public în 1993, oferind
rezultate preliminare.

Conform studiului, primul
nivel (din cele cinci) este reprezentat
de cei complet analfabeţi sau
analfabeţi funcţional. În cadrul
acestui nivel, au fost incluse mai
multe categorii, începând de la cei
care nu puteau citi absolut niciun
text scris, până la cei care nu îşi
puteau scrie numele sau nu puteau
localiza data expirării carnetului
auto. Cei cuprinşi în acest nivel, nu
puteau oricum să completeze
formularul de cerere pentru cartea de
identitate, să scrie o scrisoare sau să
citească instrucţiunile de pe un
flacon cu medicamente.

Spre deosebire de multe ţări
subdezvoltate, în SUA, majoritatea
oamenilor au cel puţin patru clase
primare absolvite. Acest nivel

educaţional reflectă o perioadă în
care locurile de muncă din fabrici
necesitau abilităţi intelectuale
minime, lăsând milioane de indivizi
cu o educaţie de nivelul clasei a
VIII-a (nivelurile II şi III ale
studiului).

Raportul confirmă din nou
că statele din sud prezintă condiţii
sociale deplorabile, inclusiv cea mai
mare rată a adulţilor analfabeţi
funcţional. Statul Mississippi se află
în topul listei celor 50 de state, cu
unul din trei adulţi (aproape 30% din
populaţie) plasaţi la nivelul I.
Louisiana este pe locul al doilea, cu
28% din populaţie la nivelul I,
urmată de Alabama, Florida şi
Carolina de Sud, fiecare cu câte
25%. Rezultatele combinate între
nivelurile I şi II în aceste state ridică
la 70% rata analfabetismului la
adulţi.

Pe cât de alarmant se
prezintă statistica de mai sus, în
rapoartele date de diverse
municipalităţi, pe atât catastrofa se
profilează mai acut, respectiv 60%
din populaţia adultă e raportată ca
fiind analfabetă şi încadrabilă în
nivelul I. În California, şase oraşe se
află în această situaţie, iar Miami
(Florida) a raportat 63% din rezidenţi
ca fiind analfabeţi încadrabili în
nivelul I. În statul Michigan, 18% din
adulţi sunt analfabeţi funcţional.
Detroitul are una dintre cele mai
ridicate rate de analfabetism,
respectiv 47% dintre locuitori.

Raportul se rezumă la a
sugera şi consecinţele sociale
catastrofale ale acestui analfabetism
invaziv. Conform raportului: 43%
din populaţia cu o cunoaştere
elementară a tehnicilor de scriere şi
citire trăieşte sub pragul de sărăcie
declarat oficial de guvern; 70% din
adulţii încadraţi la nivelul I nu au un
loc de muncă, nici măcar unul part-
time; muncitorii care nu au absolvit
liceul câştigă în medie 452 de dolari
pe lună , iar muncitorii cu diplomă
de bacalaureat au un venit mediu de
1.829 de dolari.
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Numeroase alte rapoarte au
evidenţiat efectele analfabetismului,
nu numai asupra bunăstării
economice, ci şi asupra stării de
sănătate a populaţiei afectate. The
Journal of the American Medical
Association (JAMA) a publicat, spre
exemplu, în numărul său din
decembrie 1995, un studiu efectuat
în două mari spitale publice
municipale. Studiul a alertat opinia
publică, când a prezentat numărul
mare de pacienţi care nu au putut
urma instrucţiuni medicale simple.
75% dintre participanţii la studiu nu
au putut înţelege un formular de
consimţământ, ceea ce a dat de
înţeles medicilor că respectivele
persoane nu sunt în stare să îşi
administreze singure tratamentele.2

Aceia care nu ştiu să scrie şi
să citească sunt serios obstrucţionaţi
în participarea la viaţa unei societăţi
complexe, deoarece nu au acces la
informaţiile necesare elaborării unei
decizii inteligente. Analfabeţii
trebuie să se bazeze pe alţii în
furnizarea şi înţelegerea
informaţiilor. O consecinţă a acestei
situaţii este creşterea numărului de
încarceraţi (2.000.000, în prezent).
În conformitate cu alte câteva studii,
populaţia aflată în închisori are cea
mai mare rată de analfabetism în
rândul adulţilor.

Privire retrospectivă. Date
statistice

După cel de-al doilea război
mondial, guvernele americane au
negat cu vehemenţă existenţa
analfabetismului. În anii ‘70 s-au
făcut presiuni pentru a se studia
această problemă, după abandonarea
ei în 1940. Datorită modului în care
au fost formulate întrebările, raportul
final arăta că 99% din adulţii
americani ştiau să citească.

Această imagine a prevalat
până la începutul anilor ‘80. S-a
raportat permanent Naţiunilor Unite
că 99,5% dintre americani sunt în
stare să scrie şi să citească, în ciuda

faptului că existau rapoarte interne
prin care se semnalau probleme
majore cauzate de analfabetism.

Un studiu al performanţei
populaţiei adulte, desfăşurat în 1975
de către Universitatea din Texas, a
relevat că 20% din adulţii americani
sunt incompetenţi funcţional şi că
34% sunt la limita inferioară a
competenţei. Un alt studiu arăta în
1982 că 13% dintre adulţi sunt
analfabeţi.

În 1983, Departamentul
pentru educaţie al Statelor Unite a
desfăşurat propriul studiu, care a
relevat că 23.000.000 de americani
sunt complet analfabeţi sau
analfabeţi funcţional. Acelaşi studiu
evidenţia că alte 49.000.000 de
adulţi funcţionează social la limita
inferioară a alfabetizării.

Din lipsă de informaţii, ne
rezumăm la studiile realizate în
Statele Unite, dar numeroase
elemente disparate ne dau
posibilitatea să generalizăm
fenomenul şi pentru alte state care
sunt într-o situaţie similară.

În sprijinul acestei idei, vom
utiliza datele cuprinse în rapoartele a
două organisme subordonate ONU,
care reflectă amploarea fenomenului
la nivel mondial. “Aproape un miliard
de oameni, dintre care două treimi
sunt femei, deşi trăieşte în secolul
XXI, este incapabil să citească o carte
sau să îşi scrie numele”, avertizează
UNICEF într-un raport recent în care
subliniază faptul că analfabeţii
“trăiesc în cea mai disperată sărăcie
şi mizerie umană”.

Fireşte că această cifră a
avut impact, fiindcă ştirile proaste
vând tiraje mari. În raportul
UNICEF există şi alte elemente care
nu sunt făcute publice. Spre
exemplu, cifra reală nu este de un
miliard, ci de 885.000.000. Este în
continuare o cifră mare, dar
procentul se reduce global, de la
16% la 15%.

Mai mult, UNICEF nu
spune publicului dacă rata de

analfabetism este ascendentă sau
descendentă, deşi avansează vag
ideea că ea va creşte în secolul 213.

În conformitate cu datele
avansate de UNESCO, rata
analfabetismului mondial a fost în
1980, de 30,5% şi de 22,6% în 1995.
În 1926 rata era de 75%, scăzând la
52% pentru cei născuţi în 1948, şi la
20% pentru cei născuţi în 1970.

UNICEF subliniază că ar
trebui să ne îngrijoreze analfabetismul
în sine, mai cu seamă contribuţia sa la
creşterea gradului de sărăcie,
deoarece, fără educaţie, oamenii nu
pot utiliza tehnologiile moderne, nu îşi
pot îngriji sănătatea, nu se pot întreţine
nici pe ei, nici  familiile lor şi nu pot
trăi vieţi îmbogăţite cultural.

Dacă ţările membre
UNICEF vor cu adevărat să
îmbunătăţescă calitatea vieţii
copiilor celor săraci, ar trebui să facă
presiuni ca guvernele ţărilor sărace
să adopte libertatea economică.

Statisticile arată că societatea,
în general, desfăşoară programe de
eradicare a analfabetismului, dar
vestea proastă este că rezultatele sunt
timide, iar acest flagel se manifestă
din plin, ceea ce înseamnă că
programele urmate de analfabeţi n-au
folosit decât la menţinerea
analfabetismului la un nivel constant.

În vreme ce rata declarată a
alfabetizării în Statele Unite este
foarte înaltă – 99%, problema
analfabetismului funcţional este
neglijată. Noile statistici precizează
că, în prezent, 30.000.000 de
americani sunt analfabeţi şi că
procentul este în continuă creştere.

Când oamenii nu mai pot
explica încălzirea globală sau boala
vacii nebune, poate că ar trebui să îşi
îndrepte atenţia către una dintre
calamităţile mai puţin vizibile:
analfabetismul primar şi funcţional.

Analfabetismul funcţional
şi reconversia bibliotecilor

Perspectiva unei societăţi
mai puţin textuale ar putea conduce
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la scenarii sumbre, în cazul în care
lumea se îndreaptă vertiginos către
analfabetism, căci “imperfecţiunile”
alfabetizării sunt multe şi evidente:
cititul poate fi plictisitor, sugerează
moduri în care pot fi distruse
anumite lucruri şi îi încurajează pe
oameni să se revolte, cărţile
furnizând o platformă de
argumentare a unei anumite teze.
Acestea sunt doar elemente de
suprafaţă, dar există zone care fac
arareori obiectul discuţiilor. Spre
exemplu, alfabetizarea provoacă...
gripă. Citirea unei cărţi timp de o
noapte întreagă a provocat multor
persoane răceli serioase, captivate
fiind cu totul de textul citit. În alte
cazuri, cititul a generat trăiri intense
şi stări psihice perturbatoare pe care
indivizii nu le-ar fi avut dacă şi-ar fi
ascultat chemarea naturală de “a nu
citi”. Dacă am înceta să citim, am fi
capabili în sfârşit să trăim în lumea
utopică a marilor gânditori.

Este evident că, dacă lumea se
va îndrepta către analfabetism, librăriile
vor deveni magazine de desfacere
pentru materialele audio-video. 

Cu bibliotecile însă e o altă
poveste. Închiderea bibliotecilor
publice ar înseamnă că milioane de
părinţi nu vor mai avea unde să îşi
trimită copii după ore, că sute de mii
de pensionari nu vor mai avea unde
să citească presa zilnică şi, cel mai
rău, că mii şi mii de bibliotecari,
lăsaţi pe drumuri, îngrămădiţi în faţa
centrelor de plasare a forţei de
muncă, vor povesti unor funcţionari
plictisiţi despre soarta lor tristă.
Bibliotecile, aşa nefolositoare cum
sunt ele, nu pot fi transformate în
afaceri francizabile; pe de altă parte,
nici cheltuirea banilor publici, spre a
ţine deschise instituţii inutile într-o
lume analfabetă, nu se justifică. În
acest caz, bibliotecile ar putea să fie
transformate, eventual, în centre de
vizionare TV. Din nefericire, omul
prezentului este o creatură în
continuă mişcare, de aceea, nici
filmele de lung-metraj nu ar mai
avea succes. Poate doar clipurile
publicitare şi serialele...

Într-un asemenea scenariu,
acest tip de centre ar putea rezolva şi
alte probleme citadine, implicit
reconversia profesională a
bibliotecarilor care, într-o lume
analfabetă, ar putea deveni ghizi de
îndrumare pentru programele TV.
Cei suficient de nenorocoşi de a fi
supercalificaţi în meseria lor de
bibliotecari ar putea să joace,
deghizaţi în staruri faimoase de
cinema, în piese scurte regizate
pentru amuzamentul copiilor.

Clădirile fostelor biblioteci
ar putea, de asemenea, să fie
transformate în centre de fitness în
care bibliotecarii s-ar putea
reconverti profesional, ca antrenori
personali, forţa fizică a acestora fiind
deja binecunoscută datorită
pachetelor grele cu cărţi pe care sunt
obligaţi să le manevreze permanent.

O ultimă variantă, mai puţin
fantezistă decât s-ar crede:
transformarea bibliotecilor în săli de
jocuri pe Internet. În acest fel,
bibliotecarii ar putea deveni
consilieri ai producătorilor de jocuri
video, pentru a sugera clienţilor cele
mai bune site-uri cu jocuri online
care să îi facă dependenţi.
Dificultatea muncii ar consta în
promovarea jocurilor care dau
dependenţă, nu însă şi prea multă
bătaie de cap, fiindcă se va dori
evitarea creşterii gradului de stres
pentru populaţia care va frecventa
asemenea locuri. Pentru omul
cultivat aceasta sarcină este una
lipsită de sens şi trivială, dar pentru
un analfabet, pozele şi interfeţele
grafice drăguţe produc satisfacţie.
De aceea, s-ar putea forma chiar o
comisie ONU care să implementeze
un proiect de scoatere completă a
textelor de pe Internet şi înlocuirea
lor cu succesiuni grafice şi
fotografice adecvate şi mult mai
precise decât textul scris.

Oricum, nu trebuie să
analizăm numai clădirile care
găzduiesc cărţi. Analfabetismul şi
analfabetismul funcţional sunt
chestiuni foarte serioase. Ele nu
trebuie tratate cu superficialitate,

deoarece peste tot în jurul nostru
există cuvinte.

Unul dintre lucrurile cele
mai sacre ale individului,
calculatorul, va trebui să fie echipat
corespunzător minţii analfabete. O
tastatură cu litere, spre exemplu, este
lipsită de valoare pentru un
analfabet. Va fi nevoie de o tastatură
Windings care să înlocuiască fiecare
literă cu o pictogramă drăguţă.

Astfel, orice comunicare va
fi realizată prin aplicarea unui şir de
emoticoane. În plus, există avantajul
economiei de spaţiu şi, în cazul
printării, de toner, fiind şi uşor de
memorat. Cândva, cu mulţi ani în
urmă, cei mai deştepţi oameni –
oamenii peşterilor – au folosit
semnele şi au dus-o bine; nu ar trebui
să ne hazardăm să catalogăm acest
tip de comunicare ca fiind primitiv.

Nu putem să uităm de
televiziune, în calitatea ei de
dispozitiv călăuzitor în această epocă
grafică. Fireşte că nu mai e necesar
să existe titluri pentru programe,
deoarece vor fi utilizate pictograme
sugestive pentru conţinutul acestora.

Să nu uităm că toate acestea
sunt încifrări care trebuie, la rândul
lor, decriptate cu iscusinţă.

În final, fără cărţi şi fără
alfabet, limbile naţionale vor
dispărea, deoarece vorbirea în
propoziţii complete va fi creatoare
de confuzii, va fi greu de urmărit şi
de înţeles. Când lumea e plină de
semne grafice şi imagini, utilizarea
cuvintelor devine inutilă.

Atâta timp cât este imposibil
să vorbeşti în imagini, trebuie
rezolvată problema adaptării la
limbajul abreviat din chat room-uri.
Spre exemplu, când ne vom amuza
vom spune LOL, în loc de “La
revedere!“, BFN şi WYMM, pentru
o cerere în căsătorie.

Scenariul descris este cât se
poate de verosimil şi doar dacă
factorii de decizie, la nivel naţional,
vor stabili strategii care să diminueze
efectele analfabetismului şi ale
analfabetismului funcţional, el nu va
deveni realitate. Ca primă condiţie,
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care să mobilizeze factorii
operaţionali implicaţi, trebuie să
recunoaştem şi să studiem
fenomenul, pentru a fi în cunoştinţă
de cauză atunci când vom acţiona.

Într-o epocă în care se
vorbeşte tot mai mult despre o a
doua alfabetizare şi despre
“handicapul” celor care nu ştiu să
utilizeze un calculator sau să
navigheze pe Internet, şi în România,
care tinde spre integrarea în
eşantionul fruntaş al ţărilor membre
UE, există sute de mii de oameni
care nu ştiu să facă deosebirea între
literele alfabetului şi nu ştiu să se
semneze. Sunt analfabeţii anului
2008 – oameni care recunosc banii
după culoarea lor, care îşi pun rudele
să semneze cuponul de pensie sau de
şomaj, sub pretextul ca nu văd bine.
Sunt cei care dau telefon la posturile
TV şi cer dublarea vocală în locul
subtitrării telenovelelor. România se
poate mândri cu olimpici, care fac
faţă cu brio testelor internaţionale,
cu “calculatorişti“ care îi învaţă
tehnica pe cei din afară, dar şi cu un
număr şocant de oameni care nu au
călcat în viaţa lor pragul unei unităţi
de învăţământ.

Un ministru român al
Educaţiei şi Învăţământului, dintr-o
guvernare anterioară, îndrăznea să dea
un procent estimativ: 5% din
populaţia României nu ştie să scrie sau
să citească. Guvernanţii şi cei aflaţi în
opoziţie au sărit la unison, acuzându-l
că strică imaginea ţării într-un
moment crucial. Europa nu vrea copii
handicapaţi, analfabeţi sau retardaţi.
Cu toate acestea, analfabetismul şi
analfabetismul funcţional se adaugă la
lista problemelor care trebuie
rezolvate în cel mai scurt timp, alături
de multe altele, considerate cel puţin
la fel de importante.

Una dintre cauzele de
importanţă majoră care generează şi
amplifică analfabetismul primar şi
pe cel funcţional ţine de abandonul
şcolar. Potrivit unor studii
sociologice, cele mai multe cazuri de
analfabetism sunt legate de
abandonul şcolar la vârste fragede,

din cauza condiţiilor materiale
precare. În anul de învăţământ
1993/1994, de exemplu, 68.080 de
copii au renunţat la o formă de
pregătire şcolară, iar în anul următor,
72.575 de copii. Într-un studiu de
specialitate, realizat de Institutul de
Cercetare a Calităţii Vieţii, apare o
concluzie clară: “Considerând că
perioada medie de prezenţă în
sistemul de învăţământ este, pentru
tineri, de zece ani şi că abandonul
şcolar este uniform distribuit în
timp, rezultă că aproximativ 20-30%
dintre tinerii unei generaţii
abandonează şcoala“.

Într-un studiu realizat, în
1995, de danezul Kjell Reidar
Jonassen, studiu la care au participat
grupe compacte de ţigani din Craiova,
a reieşit că “din cei 2.274 de copii de
rromi ai celor 900 de familii studiate,
48% nu merg la şcoală“. Cauzele
erau multiple: lipsa banilor pentru
procurarea hainelor, a încălţămintei şi
a rechizitelor, dar şi lipsa
certificatelor de naştere. Exceptând
cea din urmă “lipsă“, celelalte stau la
baza abandonului şcolar şi în cazul
copiilor români, folosiţi adesea, ca şi
cei rromi, la diverse munci
nepotrivite vârstei şi experienţei lor,
pentru a “rotunji“ bugetul familiei.
Şcoala rămâne undeva pe ultimul
plan, privită ca un lux pe care doar cei
bogaţi mai pot să şi-l permită. Lipsa
de resurse, dezinteresul sau
incapacitatea de a continua şcoala îi
fac pe aproximativ un sfert dintre
tinerii între 15 şi 18 ani să părăsească
sistemul de învăţământ.
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Schatz, Elena-Maria; Stoica, Robertina. Catalogul colectiv al incunabulelor din România. Bucureşti: CIMEC
– Institutul de Memorie Culturală, 2007. 590 p.

Multe sunt invenţiile geniului uman care au impulsionat evoluţia umanităţii. Dintre toate
însă tiparul este invenţia care a marcat în mod radical această evoluţie.

Comunicarea a preocupat mereu societatea, dar abia tiparul a făcut ca această activitate
specific umană să capete o amploare şi o importanţă de prim rang. Orice invenţie are povestea şi
legenda sa. În mod convenţional paternitatea tiparului, aşa cum îl cunoaştem şi azi, îi este atribuită
lui Johannes Gutenberg din Mainz, dar povestea tiparului în Europa a început ceva mai devreme,
încă din prima jumătate a secolului al XV-lea, perioadă în care funcţionau ateliere de imprimerie
tabelară în Olanda, Belgia, Franţa sau Cehia. Cărţile tipărite în această perioadă sunt cunoscute sub
denumirea de incunabule tabelare.

De fapt primele forme de imprimare s-au născut încă din antichitate şi ele sunt reprezentate
de ştampile sau sigilii prezente la asiro-babilonieni, egipteni, greci sau romani, dar abia de la
Gutenberg încoace imprimarea a fost utilizată ca procedeu de a copia şi a răspândi cât mai larg
scrierile.

Odată cu tiparul, Gutenberg începe imprimarea textelor care circulau până atunci în copii manuscris. De altfel, forma
editorială a tipăriturilor respectă structura manuscriselor. Începe răspândirea textelor clasice sau cu un conţinut religios destinate
cultului. Totodată se tipăresc lucrări cu un conţinut laic, ştiinţific. Tipăriturile acestei prime perioade cunoscute sub denumirea
latinească de “incunabula” constituie pentru orice colecţie, segmentul cu cea mai mare valoare bibliofilă.

Aflăm din Cuvânt înainte al catalogului că în Europa, mai precis în Olanda, s-a simţit nevoia alcătuirii unui catalog
rezervat tipăriturilor chiar din a doua jumătate a secolului al XV-lea. În acest moment a fost stabilită şi data limită până la care
o tipăritură se încadrează în categoria incunabulelor. Acest prim catalog a fost alcătuit la finele secolului al XVII-lea, aşa cum
precizează Elena-Maria Schatz în scurtul dar edificatorul Istoric al cercetării incunabulelor în ţările Europei occidentale.

Aflăm astfel că primul catalog de incunabule este intitulat Incunabula typographiae sive catalogus librorum
scriptorumque proximis ab inventione typographiae annis usque ad annum Christi MD inclusive in quavis lingua editorum
alcătuit de librarul olandez Cornelius van Beughem.

După o foarte scurtă, dar instructivă prezentare a modului în care au evoluat colecţiile deja constituite de manuscrise,
particulare sau ale unor instituţii precum mânăstirile sau universităţile, prin includerea imediată şi sistematică a nou-apărutelor
tipărituri, studiul ne informează cu privire la cercetătorii care s-au preocupat de studierea colecţiilor de incunabule şi a lucrărilor
acestora. Putem astfel urmări cronologic, evoluţia cercetării colecţiilor de incunabule, listă ce are menţionate şi câteva date cantitative.

După prezentarea primelor cataloage cumulative ale incunabulelor aflate în diferite colecţii din Europa şi anume
repertoriul alcătuit şi tipărit de Ludwig Hain în prima jumătate a secolul al XIX-lea, intitulat Repertorium bibliographicum in
quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter
enumerantus vel adcuratius recensentur, publicat la Tübingen, între anii 1826-1838, în două volume, suplimentul alcătuit şi
publicat de Walter Arthur Copinger, intitulat Suppllement to Hain’s Repertorium bibliographicum publicat la Londra între anii
1895-1902, precum şi indexul alcătuit şi publicat la Leipzig în anul 1908 de Konrad Burger pentru acelaşi repertoriu, intitulat
Ludwig’s Hain Repertorium bibliographicum Register, studiul se încheie cu prezentarea istoriei celui mai important organism
dedicat cercetării incunabulelor, atât în Europa, cât şi la nivel mondial şi anume Kommission für den Gesamntkatalog der
Wiegendrucke, înfiinţată la Berlin în anul 1904 şi condusă de Konrad Haebler, considerat cel mai bun specialist al domeniului.

Cercetările aprofundate şi diversificate ale acestei comisii au avut ca rezultat lucrări devenite materiale de referinţă,
studiu şi lucru obligatoriu, materiale necesare tuturor celor care se dedică studierii şi valorificării colecţiilor de incunabule.
Informaţiile conţinute, în special descrierile titlurilor şi ale ediţiilor, îi privesc pe responsabilii de realizarea materialului
tipografic, de turnarea caracterelor, de procesul tipăririi, de ilustrare, rubricare, legătorie, dar şi comerţul cu cartea în a doua
jumătate a secolul al XV-lea.

Este menţionat principalul titlu apărut sub egida mai sus-menţionatei comisii, şi anume Typenrepertorium der
Wiegendrucke, alcătuit şi publicat la Halle-Leipzig, între anii 1905-1924, de Konrad Haebler.

Lucrarea oferă importante informaţii despre munca minuţioasă şi extrem de utilă de identificare a garniturilor de
caractere tipografice folosite de meşterii tipografi din epocă. Este, de asemenea, un inventar ordonat, geografic, pe regiuni şi
oraşe, dar şi pe ateliere. Dna Schatz atrage atenţia asupra valorii de instrument de lucru, indispensabil celor care studiază
incunabulele, deoarece permite datarea unor lucrări din colofonul cărora lipsesc datele de imprimare, sau care, dintr-un motiv
oarecare au ajuns incomplete într-o colecţie sau alta.

A doua lucrare elaborată sub egida comisiei, de asemenea un instrument de lucru indispensabil pentru profesionişti,
este Gesamtkatalog der Wiegendrucke – prescurtat GW, început în anul 1925. Este o lucrare de anvergură nu numai pentru că
îşi propune să includă, în timp, toate titlurile şi ediţiile răspândite în întreaga lume, ci şi pentru multitudinea şi complexitatea
informaţiilor specifice acestui domeniu de cercetare.

Pe teritoriul românesc, colecţionarii particulari şi apoi bibliotecile unor instituţii precum mânăstirile, bisericile, unităţile
de învăţământ sau de cercetare au achiziţionat de-a lungul secolelor, cărţi vechi şi incunabule, atât pentru studiu, cât şi din
pasiune bibliofilă. De multe ori, colecţionarii particulari au donat unor biblioteci, de care erau legaţi spiritual sau sentimental,
colecţii alcătuite cu grijă şi efort în dorinţa de a asigura generaţiilor ulterioare material de studiu.

Istoria frământată a românilor, fracturile sociale produse mai ales în a doua jumătate a secolului al XX-lea au avut drept
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consecinţă, reaşezări uneori brutale şi nu tocmai fericite în viaţa bibliotecilor şi a colecţiilor bibliofile, fie ele particulare sau nu.
Mai mult, o anume cutumă a societăţii româneşti de după cel de-al doilea război mondial, o comunicare greoaie şi incompletă
a valorilor culturale, a creat o vreme dificultăţi participării României la circuitul internaţional al valorilor de patrimoniu. Al
doilea studiu care precede actualul catalog este dedicat istoricului cercetării incunabulelor în România.

Studiul oferă cititorului profesionist sau doar pasionat de domeniu, importante informaţii cu privire la constituirea
colecţiilor de manuscrise şi incunabule din cele trei provincii istorice: Moldova Ţara Românească şi Transilvania.

Se menţionează faptul că primele colecţii de incunabule s-au constituit în mânăstiri şi biserici, cu precădere catolice, şi
serveau practicării cultului. Începând cu secolul al XVIII-lea au apărut şi s-au dezvoltat importante colecţii laice care iniţial au
aparţinut unor colecţionari particulari, erudiţi, pedagogi de înaltă clasă, personalităţi politice, într-un cuvânt, oameni care erau
pasionaţi de carte, lectură şi cercetare şi care considerau, în egală măsură, că au o obligaţie şi o misiune socială de îndeplinit
faţă de colectivitatea din care proveneau.

Astfel, studiul pune la dispoziţia cititorului informaţii importante, chiar dacă succinte, despre colecţionari şi alcătuitori
de cataloage de colecţie, precum Samuel Teleki, Friedrich Müller, Lorentz Siever sau bibliologul Varjú Elemér, care ne-au
transmis date despre colecţii de incunabule din Târgu Mureş, Sibiu şi Alba-Iulia, dar şi despre travaliul diplomatului,
colecţionarului, bibliologului şi bibliofilului Constantin Ioan Karadja, fiul diplomatului Ioan Karadja Paşa. După o foarte
scurtă prezentarea a personalităţii lui C. I. Karadja, studiul prezintă activitatea de bibliograf şi bibliofil a acestuia.

Ca bibliofil, Karadja, aşa cum spunea generalul Radu Rosetti, în discursul pronunţat în 3 iunie 1946, cu ocazia numirii
lui Karadja, ca membru al Academiei Române, “a adunat o bibliotecă bogată de incunabule, de ediţii rare şi de studii asupra
trecutului nostru, de cel mai mare folos pentru cercetările istorice”. Karadja nu s-a rezumat la achiziţionarea de cărţi şi ediţii
rare, ci a lucrat intens la studierea colecţiilor de incunabule de pe teritoriul românesc şi la întocmirea unei liste intitulate de autor
Lista incunabulelor de pe teritoriul României la cererea GW şi sub îndrumarea directă a lui K. Haebler.

Autoarea menţionează faptul că, din păcate, ca urmare a evenimentelor istorice şi politice de la finele celui de-al doilea
război mondial, evenimente care au modificat dramatic destinul României, bibliotecile şi colecţiile particulare au suferit
transformări radicale, nu întotdeauna benefice.

Lista predată de I. C. Karadja redacţiei GW devine inutilizabilă din cauza dispariţiei brutale a majorităţii colecţiilor
particulare, dar şi a transformărilor de conţinut a colecţiilor unor instituţii precum mânăstirile, bisericile, unităţile de învăţământ
sau cultură. Autoarea menţionează că în ţară nu s-a mai păstrat niciun exemplar original al acestei liste dar, din fericire,
Biblioteca Naţională a primit în anul 1961, de la redacţia GW, o fotocopie. Conţinutul listei a fost utilizat în alcătuirea
catalogului actual pentru identificarea colecţiilor vechi aşa cum erau ele.

Starea de lucruri din lumea cărţii din România a impus cercetarea colecţiilor aşa cum se prezintă ele acum şi alcătuirea
unui catalog colectiv care să reflecte situaţia colecţiilor de incunabule. Referindu-se la forma şi la conţinutul catalogului actual,
autoarea precizează din capul locului că un catalog colectiv are rolul de a menţiona titlurile şi ediţiile existente în România. Un
catalog cumulativ naţional nu include descrieri în detaliu, cu note şi comentarii, aceasta fiind sarcina cataloagelor de colecţie.
A fost necesară studierea majorităţii exemplarelor descrise şi consultarea minuţioasă şi critică a cataloagelor de colecţie deja
existente. Caracterul de evidenţă a acestui catalog colectiv a impus urmărirea următoarelor criterii: evidenţierea numărului
incunabulelor existente pe teritoriul României la data redactării lucrării; menţionarea, cu cât mai mare exactitate, a autorilor,
titlurilor şi ediţiilor prezente în colecţiile din ţară; stabilirea şi prezentarea numărului de exemplare din fiecare lucrare şi
localizarea acestora; identificarea cu exactitate a colecţiilor din România şi localizarea lor.

Un studiu cel puţin la fel de important pentru cei interesaţi îl constituie istoricul cercetării colecţiilor de incunabule din
România cu enumerarea lor. Lista este structurată geografico-alfabetic, iar capitolele sunt de mărime diferită, în funcţie de
dimensiunile şi conţinutul fiecărei colecţii în parte. Dacă primele două studii sunt foarte importante şi necesare, acesta din urmă
prezintă o utilitate deosebită pentru specialiştii domeniului.

Ca metodologie de lucru, autoarea precizează faptul că a respectat şi aplicat regulile de alcătuire a notiţelor
bibliografice practicate de GW. Este interesantă prezentarea compatibilităţilor şi a incompatibilităţilor cu normele ISBD(A).

Lucrarea mai cuprinde un foarte util şi important aparat critic: o bibliografie care pune la dispoziţie informaţii cu privire
la lucrările şi profesioniştii în domeniu, din ţară şi din străinătate; o listă de abrevieri; indexuri pentru autori şi titluri; nume de
tipografi şi editori comerciali; index cronologic; concordanţe bibliografice.

Mai mult decât o listă de incunabule, acest catalog este un veritabil şi indispensabil instrument de lucru pentru toţi cei
implicaţi în studierea incunabulelor. 

Textul studiilor prezintă succint şi la obiect, informaţii utile, dar este scris într-un stil dinamic care permite o lectură
ştiinţifică eliberată de “oboseala” unui limbaj prea profesionalizat şi rigid.

Era momentul ca o astfel de lucrare să apară şi să slujească activitatea profesioniştilor români în domeniu, dar şi efortul
celor implicaţi în aducerea la lumină a patrimoniului cultural al umanităţii.

Dana-Silvia Ţilică

Stoklasová, Bohdana; Jeřábková, Jaroslava. Czech Books published in the 20th century. [resursă electronică].
National Library of the Czech Republic, 2000. 1 CD-ROM + 30 p.

Anul 1997 a reprezentat un reper important pentru conversia retrospectivă a cataloagelor şi listelor bibliografice cehe.
Cu sprijinul Ministerului Culturii, a fost începută reconversia pe scară largă a Catalogului General al Colecţiilor cu un caracter
enciclopedic şi, ceea ce este şi mai important, lansarea proiectului de cooperare Acces la cărţile cehe publicate în secolul XX
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prin Internet şi CD-ROM, care se afla în pregătire de multă vreme. Alte două proiecte merită
menţionate în acest context: Retroconversia catalogului colecţiilor destinate împrumutului
şi aşa-numitul Kunc File, un ajutor de preţ în fişierele de nume de autoritate.

Catalogul Colecţiilor destinate împrumutului a fost un proiect-pilot care a
folosit pe scară largă tehnologia RETROKON, proiect lansat cu sprijinul Ministerului
Culturii (care a furnizat resursele financiare şi logistice) şi al altor instituţii non-profit.
Tehnologia RETROKON se bazează pe patru module: scanare, OCR – Optical Character
Recognition, structurare UNIMARC şi revizuire manuală.

Catalogul colecţiilor destinate împrumutului acoperă o parte a colecţiilor Bibliotecii
Naţionale a Republicii Cehe, utilizate cel mai frecvent de către studenţi. Deoarece o mare
parte a acestor colecţii o reprezintă cărţile cehe, referinţele despre acestea (cele de după 1983)
erau deja disponibile în format electronic, astfel că doar 40.000 de intrări au fost supuse
procesului de retroconversie, un număr destul de mic pentru un program-pilot.

Obiectivul acestui proiect de retroconversie are în vedere transformarea
înregistrărilor într-o bază de date în format UNIMARC, disponibilă tuturor utilizatorilor
bibliotecii. Catalogul este considerat cea mai exhaustivă “mapă” a colecţiilor bibliotecii, iar
conversia retrospectivă completă a peste 3.000.000 de cărţi presupune mult mai multe
resurse financiare decât cele disponibile. Din acest considerent, proiectul trebuie abordat
gradual, sunt eliminate notiţele (fişele) cel mai puţin consultate (care rămân doar scanate)
şi se acordă prioritate aşa-numitelor “colecţii vii” – cel mai des consultate. Pentru a se evita
duplicarea, trebuie eliminate şi înregistrările care au fost deja supuse retroconversiei.

Proiectul nu a fost lipsit de probleme legate de insuficienţa fondurilor alocate, astfel că s-a încercat, de mai multe ori,
încheierea unui acord cu OCLC. De această dată, au fost selecţionate cărţile publicate în limba engleză, care vor fi prezente şi
în WorldCat, precum şi documentele apărute înainte de 1970, pentru că înregistrările nu aveau indici CZU sau vedete de subiect,
astfel că numărul de modificări asupra înregistrărilor preluate dintr-o altă bază de date era redus.

Fişierul de autoritate. Creşterea numărului bazelor de date şi cooperarea dintre biblioteci subliniază importanţa
dezvoltării şi menţinerii fişierelor de autoritate. Conversia retrospectivă a aşa-numitului Kunc File (împrumutat de la
Memorialul Literaturii Naţionale) s-a dezvoltat ca parte componentă a proiectului Accesul la Înregistrările Autorităţilor
Naţionale Cehe prin Internet şi CD-ROM, care are ca scop crearea fişierului de autorităţi de nume naţionale (prin folosirea
tehnologiei RETROKON modificate).

Producţia de cărţi cehe din secolul XX disponibile via Internet şi CD-ROM. La sfârşitul secolului XX, Biblioteca
Naţională a publicat un CD-ROM cu înregistrările bibliografice acoperind majoritatea cărţilor publicate în Republica Cehă şi o
mică parte a cărţilor publicate în Slovacia în secolul XX. Înregistrările sunt disponibile şi pe Internet. Conversia a peste 400.000
de înregistrări din format tipărit în format digital (cu modificările necesare conform standardelor internaţionale) s-a realizat în
cadrul proiectului Making Czech Book Production of the 20th Century Available via Internet and CD-ROM, desfăşurat în
perioada 1997-2000, cu fonduri asigurate prin programele de cercetare şi dezvoltare. A fost considerat cel mai important proiect
de conversie retrospectivă din bibliotecile cehe până în prezent.

Obiectivul proiectului a avut în vedere adaptarea tehnologiei RETROKON pentru conversia unui număr foarte mare de
înregistrări bibliografice şi de aplicare a acesteia în cadrul altor instituţii, şi de asemenea pentru a supune procesului de
conversie, înregistrările cărţilor cehe publicate în secolul XX şi primite de Biblioteca Naţională cu titlu de depozit legal.
Catalogul Bibliografic tradiţional – publicat din 1922 – a fost folosit ca sursă primară, dar s-au folosit şi alte surse
complementare pentru publicaţiile de la începutul secolului. Completarea proiectului a durat patru ani, pe parcursul cărora
bibliografiile în format tipărit, corespunzătoare perioadei 1901-1982, au fost convertite în format digital.

Caracteristicile datelor (înregistrările bibliografice) create în diferite perioade de timp într-o bază de date asigură un
instrument de navigare eficientă, mai ales într-o bază de date exhaustivă creată de-a lungul timpului. Astfel s-au realizat 400.000
de înregistrări bibliografice care includ vedete de subiect şi sunt însoţite de abstracte. Proiectul reprezintă rezultatul efortului
cooperativ a zece mari biblioteci cehe în frunte cu Biblioteca Naţională a Republicii Cehe: Biblioteca Moraviană din Brno şi
toate bibliotecile de cercetare din ţară (České Budějovice, Králové, Kladno, Liberec, Olomouc, Ostrava, etc.). Proiectul a avut
o extraordinară importanţă naţională şi internaţională (pentru proiectele UBCIM şi UAP – Universal Availability of Publications
Core Activity), iar rezultatele sunt disponibile în WorldCat, cel mai mare catalog din lume.

Difuzarea pe scară largă a colecţiilor marilor biblioteci cehe. Proiectul a fost lansat în anul 2000, este legat de
Producţia de cărţi cehe din secolul XX disponibile via Internet şi CD-ROM şi are ca obiectiv principal, asigurarea accesului
general la colecţiile celor mai mari biblioteci cehe – Biblioteca Naţională, Biblioteca Moraviană din Brno şi Biblioteca de
Cercetare din Olomouc – prin retroconversia cataloagelor lor prin intermediul tehnologiilor uniforme, a cooperării efective şi a
utilizării în colaborare a echipamentului tehnic, resurselor umane şi financiare şi a experienţei dobândite.

Cel de-al doilea obiectiv are în vedere extinderea accesului la cărţile cehe publicate în secolul XX, pe baza
înregistrărilor cărţilor cehe care nu au fost incluse în Catalogul Bibliografic (nu au fost furnizate prin depozitul legal sau au fost
furnizate ulterior), dar sunt incluse în cataloagele Bibliotecii Naţionale, ale Bibliotecii Morave din Brno sau ale Bibliotecii de
Cercetare din Olomouc. Cel de-al treilea obiectiv prevede coordonarea retroconversiei documentelor străine, cel mai des
consultate în fiecare bibliotecă în parte.

Nicoleta Rahme
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Viorica Prodan
O carte despre canoanele heraldice

“… sunt probabil singurul heraldist român de azi care este nevoit să se preocupe de terminologia
heraldică foarte îndeaproape.”

(e-mail din 01.03.2008 către autorul recenziei, în discuţia privind moştenirea ştiinţifică 
a profesorilor Dan Cernovodeanu şi Jean Mănescu)

Volumul Introducere în heraldică. Noţiuni generale şi întregiri la armorialul
teritorial românesc de dr. Silviu Andrieş-Tabac, apărut în luna martie 2008, la Editura
Universităţii din Bucureşti, poate fi considerat un manual al cursului de heraldică pe care de
câţiva ani autorul, la invitaţia Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti, îl susţine în faţa
studenţilor interesaţi de această ramură auxiliară a istoriei. Pe de altă parte, volumul este
consecinţa firească a preocupărilor şi specializărilor autorului, Silviu Andrieş-Tabac fiind
membru al Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române,
vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Heraldică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova,
membru fondator al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică “Sever Zotta” din Iaşi,
membru fondator şi preşedinte al Societăţii de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică “Paul Gore” din Republica Moldova. Nu în
ultimul rând, volumul se datorează cooperării permanente cu Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti şi imboldului şefului
catedrei de Istorie Modernă al acestei facultăţi, conf. dr. Alin Ciupală.

În partea întâi, Noţiuni de heraldică, autorul, după un motto edificator din Michel Pastoureau (de altfel un autor foarte citat
în lucrare), defineşte în mod instructiv şi necesar, noţiunile de “stemă”, “heraldică”, “ştiinţă heraldică” şi “arta heraldică”.

În Capitolul 1, Fundamente istorice, este explicată naşterea fenomenului heraldic prin apariţia stemelor a căror răspândire
a fost determinată de voga turnirurilor în secolele XII şi XIII şi se detaliază apariţia instituţiei heralzilor, tipologia surselor heraldice
şi clasificarea stemelor. O menţiune importantă este aceea pe care autorul o face precizând că “pe parcursul secolului al XII,
blazoanele s-au răspândit datorită modei utilizării sigiliilor armoriate, în întreaga societate, cuprinzând rând pe rând întreaga
nobilime de la mare la mic, dar şi pe nenobili, neluptători, femei, burghezi, meşteşugari, ţărani, oraşe, corporaţii, autorităţi, chiar
pe ecleziasticii reticenţi la începuturi“.

Capitolul 2, intitulat Blazonul, este capitolul în care se defineşte noţiunea de blazon, de a blazona şi în care se prezintă istoria
interesantă, inedită pentru unii dintre noi, a naşterii scutului heraldic în forme diferite, a culorilor heraldice, a figurilor heraldice
(partiţiunile, piesele, mobilele – termen generic dat figurilor de încărcare a scutului, precizându-se în mod expres cele absolut
obligatorii). Sunt evidenţiate, de asemenea, în mod extrem de clar, ornamentele exterioare ale scutului, ordinea blazonării şi limbaj
heraldic. Enumerările sunt susţinute de desene, planşe şi figuri extrem de edificatoare şi elocvente pentru înţelegerea valorii istorice,
ştiinţifice şi artistice a blazoanelor. 

O menţiune utilă, pentru studierea evoluţiei limbajului heraldic românesc este descrierea heraldică a două steme, din epoci
diferite, care sunt reproduse cu blazoanele oficiale, la data apariţiei lor: Stema Mare a Regatului României din anul 1921 şi stema
familiei Gorea-Nicolau din Chişinău, înregistrată în Armorialul General al Republicii Moldova în anul 2004.

Cele două capitole prezentate formează un adevărat îndrumar în arta heraldicii, atât pentru studenţi şi cercetători, cât şi pentru
neprofesionişti, amatori de informaţie inedită şi interesaţi de farmecul deloc desuet al vechilor obiceiuri şi tradiţii cavalereşti.

Partea a doua a lucrării, Întregiri la armoariul teritorial românesc, se remarcă prin faptul că tot ceea ce prezintă, susţine şi
argumentează autorul în prima parte a volumului este exemplificat în această a doua parte, aplicat pe segmentul heraldicii teritoriale
istorice. Se descrie evoluţia însemnelor heraldice ale Cetăţii Albe, ale oraşului şi judeţului Hotin, ale oraşului şi judeţului Soroca, ale
oraşului şi judeţului Bălţi, precum şi unele contribuţii heraldice punctuale, legate de stema Craiovei, a judeţului Botoşani, dar şi a
stemelor şi drapelelor judeţelor Republicii Moldova, din perioada 1999-2003, multe dintre ele propuse şi realizate de autor. Toate
aceste menţiuni sunt susţinute de note impresionante sub aspectul numărului referinţelor bibliografice, al documentelor de arhivă,
precum şi al frumoaselor desene heraldice. În acest sens, merită a fi apreciat şi evidenţiat efortul artiştilor plastici care desenează şi
realizează însemnele heraldice noi, sub îndrumarea specialiştilor.

Preocupările heraldice ale autorului, perseverenţa sa în elucidarea unor documente scrise sau a altor tipuri de cercetări sunt
exemplificate de câteva articole inserate în lucrare, mai speciale ca problematică. În acest sens amintim cercetările privind sigiliul
târgului Peştere sau Movilova, târg fondat de Ieremia Movilă în ţinutul Orheiului; proiectul nerealizat de sigiliul provincial al
Basarabiei, atribuit spătarului Iordache Bucşenescu; descrierea istorică, heraldică şi artistică a coroanei navale sau rostrale, care prin
semnificaţia şi frumuseţea ei (a se vedea numeroasele şi sugestivele desene) era acordată în antichitate celui care sărea primul pe
bordul unei nave inamice, etc. Dezbaterea privind problematica acestui însemn heraldic, mai aparte, încheie lucrarea scrisă de autor
sub semnul profesionalismului, al pasiunii şi iubirii pentru heraldică şi pentru detaliu.

În ceea ce priveşte “întregirile” evocate de autor în titlul lucrării, acestea reprezintă contribuţiile sale de heraldică istorică,
ulterioare monografiei Heraldica teritorială a Basarabiei şi Transnistriei (Chişinău, 1998). 

Caracterul ştiinţific al lucrării este susţinut de multitudinea de informaţii, de bogăţia de surse, rezultat al cercetărilor
efectuate în Arhivele Naţionale din Bucureşti, Chişinău, Moscova şi Sankt Petersburg, de trimiterile bibliografice bogate, semnate de
personalităţi în domeniu, de multitudinea de termeni de specialitate, extrem de bine explicaţi şi sistematizaţi, care nu fac obositoare
lucrarea, ci incitantă şi extrem de interesantă.

Volumul prezentat poate fi considerat un omagiu postum adus memoriei celor doi boieri de viţă veche, mentorii autorului,
prieteni şi colegi de altă generaţie, personalităţi de excepţie, pe care autorul i-a admirat şi stimat: Jean Mănescu şi Dan Cernovodeanu.

În acest fel, autorul este consecvent unei axiome reproduse de el însuşi într-un articol: “Omul trebuie să aibă libertatea de-
a alege modelele pe care să le urmeze.” Lucrarea este o dovadă în acest sens.
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Arhivele naţionale ale României 
şi perspectivele fenomenului

digitizării

“După aproape două decenii de la
căderea comunismului, arhivele

româneşti sunt neinformatizate şi
nedigitizate. Am conceput un proiect de

lege pentru a avea o bază legală în
această privinţă, iar acum am demarat
un program îndrăzneţ. Ne dorim ca, în

câţiva ani, să aducem arhivele la
standardele informatice din statele

Uniunii Europene.”

Dorin Dobrincu, 
directorul Arhivelor Naţionale

Arhivele Naţionale ale
României au organizat în data de 14
februarie 2008 manifestarea cu titlul
Informatizarea Patrimoniului Cultural
– o ecuaţie cu mai multe necunoscute
sub forma unei sesiuni de comunicări şi
a unei mese rotunde. Această
manifestare este prima de acest fel
organizată de ANR, după elaborarea
proiectului Legii arhivelor, care
facilitează posibilitatea constituirii şi
dezvoltării unei bănci de date a
Arhivelor Naţionale ale României şi
informatizarea activităţilor arhivistice.

Instituţiile care au fost invitate
să participe la acest eveniment: Banca
Naţională a României, Biblioteca
Academiei Române, Biblioteca Centrală
Universitară, Biblioteca Metropolitană,
Biblioteca Naţională a României,
Institutul de Memorie Culturală,
Direcţiile Judeţene ale Arhivelor
Naţionale, Direcţia Generală pentru
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei –
MIRA, Softwin, Siveco, Archivit,
IQUEST şi Siveco şi-au propus să
dezbată o serie de probleme legate de
digitizarea arhivelor istorice
instituţionale, evidenţa informatizată
a fondurilor şi colecţiilor,
informatizarea patrimoniului muzeal,
proiectele de digitizare a colecţiilor de
patrimoniu şi managementul
arhivistic.

În cuvântul de deschidere,
Dorin Dobrincu, directorul general al
ANR a vorbit despre întârzierile care se
înregistrează în informatizarea acestei
instituţii, lipsa resurselor umane şi
financiare în demararea proiectelor de
anvergură, cea mai mare problemă fiind

inexistenţa fondurilor care să îi permită
instituţiei să fie în concordanţă cu
standardele internaţionale.

Lucrările prezentate în cadrul
acestei sesiuni au fost Digitizarea unei
arhive istorice instituţionale – soluţia
Băncii Naţionale a României, Brânduşa
Costache şi Cătălin Arnăutu; Evidenţa
fondurilor şi colecţiilor din Arhivele
Naţionale, Ioan Vârtejaru;
Informatizarea patrimoniului muzeal:
o ecuaţie fără (reale) necunoscute
tehnice, dar cu un demaraj greu, Dan
Matei, Institutul de Memorie Culturală;
Proiecte de digitizare a colecţiilor de
patrimoniu din Biblioteca Academiei
Române, Măriuca Stanciu;
Informatizarea şi documentele de
patrimoniu – o relaţie posibilă, Doru
Bădără, Biblioteca Centrală
Universitară; Management arhivistic,
Ioan Mureşan, Arhivele Naţionale ale
României.

Banca Naţională a României a
prezentat prima aplicaţie şi a împărtăşit
câte ceva din experienţa instituţiei
privind digitizarea – Digitizarea unei
arhive istorice instituţionale – soluţia
Băncii Naţionale a României.
Vorbitorul a încercat să răspundă unor
întrebări precum: De ce arhivare
electronică? Ce se digitizează? Ce
fonduri trebuie supuse digitizării? şi să
ofere soluţii de management al
înregistrării cu obiectiv clar derivat din
necesitatea securităţii datelor, asigurarea
conservării pe termen lung şi accesul la
informaţii pe diferite niveluri.

Criteriile stabilite de Banca
Naţională au în vedere vechimea
documentului şi importanţa sa ştiinţifică,
informaţională şi practică, iar fondurile
selectate au fost cele din Serviciul Studii.
Direcţia Studii şi Publicaţii (perioada
1925-1969, comerţ exterior) şi Direcţia
Organizare (perioada 1941-1989, planuri
de investiţii). Printre dificultăţile
întâlnite, a fost menţionată existenţa a
diferite tipuri de formate, inclusiv
nestandardizate, documente foarte largi,
pe perioade mari de timp, unele serios
deteriorate.

S-a procedat la scanarea şi
microfilmarea unui volum foarte mare
de documente, în ciuda lipsei de
personal. În continuare, s-a putut
constata că raportul timp/cantitate de
documente scanate este defavorabil.

Banca Naţională dispune de
două programe de arhivare electronică şi

a recurs la externalizare.
În ceea ce priveşte regăsirea

informaţiei, aceasta se realizează prin
aplicaţia de interogare şi prezentare a
documentelor scanate. Până în luna
februarie 2008 s-au realizat 29.715
înregistrări la Consiliul de Administraţie.
În viitor se vor folosi interogări mai
detaliate. Prin caracterul acestor
documente, fondurile Consiliului de
Administraţie nu permit indexarea printr-
un ansamblu de indecşi.

Proiectul Băncii Naţionale se
află în derulare în propriul laborator,
susţinut de firme specializate. Fondurile
trebuie scanate în totalitate şi se folosesc
atât documente scanate şi cât şi originale.

Din partea CIMEC, Dan Matei a
prezentat lucrarea Informatizarea
patrimoniului muzeal: o ecuaţie fără
(reale) necunoscute tehnice, dar cu un
demaraj greu. În România documentarea
informatizată există demult. De
asemenea, conform legii e nevoie de
evidenţă şi de control. Ca o constatare
globală, Dan Matei a amintit faptul că nu
se expune suficient din colecţiile de
patrimoniu, oferind şi un scurt istoric
referitor la informatizarea începută în anii
‘70 ai secolului XX în cadrul CIMEC. În
România există peste 700.000 de piese
fişate, faţă de 15.000.000, existente în
colecţiile publice. În anii ’90 s-a trecut la
inventarierea fişelor, care în prezent sunt
scanate şi vor fi expuse ca atare. Prin
adoptarea Legii Patrimoniului, nr.182,
sunt clasate cele mai importante piese în
dosare care se trimit la CIMEC. La data de
28.01.2008, existau 9.750 de piese (după
deţinător, domeniu, tip), ultima piesă fiind
un scaun de la Muzeul Cotroceni. Din
păcate procedura este anevoioasă. Pentru
a plasa o piesă, se întocmeşte un dosar
care merge la Comisia de decizie – lunar
sunt 300 de dosare – şi din păcate nu se
fac selecţii riguroase.

Nicoleta Rahme

Agenda culturală şi profesională An XII - Nr. 1/2008

78



Cărţile luminează, cunoaşterea
încântă

Ediţia a XII-a a Salonului
Internaţional de Carte pentru

Copii şi Tineret. 
16-19 aprilie 2008, Chişinău.

În perioada 16-19 aprilie 2008,
a avut loc la Chişinău, a XII-a ediţie a
Salonului Internaţional de Carte pentru
Copii şi Tineret, organizat de Secţia
Naţională a Consiliului Internaţional al
Cărţii pentru Copii şi Tineret (iBbY),
sub patronajul Preşedintelui
Parlamentului Republicii Moldova, dl
Marian Lupu, la sediul filialei
Bibliotecii Naţionale pentru Copii “Ion
Creangă”, în localul Teatrului
Republican de Păpuşi “Licurici”. Ediţia
s-a remarcat prin varietatea conceptuală,
captivantă, şi prin ţinuta intelectuală.

Păşind pragul Salonului am
rămas impresionate de mulţimea de
vizitatori şi am întâlnit mulţi scriitori,
editori, ilustratori şi iubitori de carte.

În deschidere au adresat mesaje
de salut, dna Claudia Balaban,
preşedinte al IBBY, dl Marian Lupu,
preşedinte al Parlamentului Republicii
Moldova, dl acad. Mihai Cimpoi,
preşedintele Uniunii Scriitorilor din
Republica Moldova, dl Dorin Chirtoacă,
primarul general al Municipiului
Chişinău, etc.

Programul Salonului a inclus
mai multe manifestări desfăşurate
concomitent în diverse locaţii:
- atelierul Pregătirea specialiştilor din
domeniul info-documentar pentru
Eurocertificarea Certidoc, formator
Elena Leonte, Iaşi;

- colocviul interuniversitar Cartea
pentru copii: fond, formă, valoare,
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale
Comunicării, Universitatea din Chişinău;
- conferinţa video Moldova – S.U.A.
Promovarea lecturii copiilor:
campanii, programe, acţiuni,
moderator Leslie Burger, director al
Bibliotecii Publice din Princeton, New
Jersey, S.U.A. Conferinţa a fost găzduită
de Centrul de Resurse Informaţionale al
Ambasadei S.U.A. din Republica
Moldova şi a cuprins o prezentare a
programelor de stimulare a lecturii în
rândul tuturor categoriilor de cititori
tineri;
- forumul copiilor-laureaţi ai
concursului Ofrandă pentru biblioteca
mea la sediul Teatrului Republican de
Păpuşi “Licurici”. Copiii au renunţat la
cărţile preferate şi le-au donat bibliotecii
pentru ca şi alţi copii să poată cunoaşte
bucuria lecturii “deoarece Cartea trebuie
dăruită”;
- simpozionul Dialogul bibliotecar –
copil în contextul lecturii, informării,
cunoaşterii. Au prezentat comunicări,
dr. Catinca Agache (BJ “Gh. Asachi”,
Iaşi), Tatiana Costiuc (BJ “O. Goga”
Cluj), Angela Timuş (Biblioteca publică
“Ştefan cel Mare” din Chişinău), Ana
Botezat (Biblioteca “Ion Creangă” din
Bălţi), Natalia Malahova (Biblioteca de
Stat din Moscova) şi alţii;
- expoziţia de ilustraţii de carte pentru
copii, lansări de carte (Semne în labirint
de Nicolae Busuioc, Osândă şi izbândă
de Ion Muscalu, Biblioteconomie –
valori tradiţionale şi moderne de
Catinca Agache, Soare, soare, domn
frumos, versuri de Grigore Vieru, Noroc
poliglot de Iulian Filip, O girafă

supărată, versuri de Ianoş Ţurcanu şi
alţii), expoziţii de carte.
- decernarea premiilor Salonului.

Biblioteca Naţională a României a
participat la această manifestare de
amploare şi considerăm că promovarea
patrimoniului cultural românesc în lume
şi implicit a imaginii bibliotecii este o
acţiune esenţială în cunoaşterea
României şi a valorilor sale.

Din partea Bibliotecii Naţionale a
României au participat Dina Paladi şi
Nicoleta Rahme, care au susţinut
comunicarea Biblioteca Naţională a
României – un spaţiu cultural deschis.

Dina Paladi, Nicoleta Rahme

Slavistica românească. Tradiţii şi
perspective.

În perioada 3-5 octombrie
2008, a avut loc, la Bucureşti, sesiunea
ştiinţifică Slavistica românească.
Tradiţii şi perspective, dedicată
centenarului naşterii profesorilor I. C.
Chiţimia şi Pandele Olteanu.

Manifestarea, organizată în
contextul Anului european al dialogului
intercultural, a fost patronată de
Ministerul Culturii şi Cultelor. Gazda
acestui eveniment cultural a fost Catedra
de Limbi şi Literaturi Slave a Facultăţii
de Limbi şi Literaturi Străine de la
Universitatea din Bucureşti.

În cadrul sesiunii au fost
lansate volumele I. C. Chiţimia – Opere
alese, ed. îngrijită, note şi prefaţă de
Mihai Mutu, Editura Universităţii din
Bucureşti, 2008 şi Pandele Olteanu –
Studii de filologie slavă, Editura
Universităţii din Bucureşti, 2008.

Deschiderea lucrărilor sesiunii
a fost însoţită de inaugurarea expoziţiei
de fotografii din ţările slave, realizată de
dr. Viorica Prodan.

Sesiunea plenară “Centenarul
naşterii profesorilor I. C. Chiţimia şi
Pandele Olteanu” a adunat slavişti din
ţară şi străinătate: prof. dr. Gheorghe
Mihăilă, prof. dr. Mihai Mutu, cercet. dr.
Silvia Chiţimia, prof. dr. Petru Ursache,
conf. dr. Olimpia Mitric, prof. dr. Borys
Bunciuk, lect. dr. Ivan Stankov, etc. A
urmat prezentarea lucrărilor pe secţiuni:
literatură, mentalităţi, relaţii româno-
slave, lingvistică.

Dina Paladi
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Biblioatelier. “Cartea/Obiect vizual-artistic de inspiraţie medievală”

În perioada 15.05-15.06.2008, Biblioteca Naţională a României, în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din România şi Fundaţia ZIDUL,
a organizat biblioatelierul interdisciplinar Cartea/Obiect vizual-artistic de inspiraţie medievală finalizat cu expoziţia Artă şi ambient medieval.

Evenimentul dedicat Anului European al Dialogului Intercultural a vizat valorificarea documentelor cu specific medieval din colecţiile
Bibliotecii Naţionale, prin organizarea unui atelier de documentare şi creaţie (grafică, pictură, sculptură, tapiserie, fotografie, multimedia). Au participat
30 de artişti plastici din ţară şi din străinătate.

Agenda evenimentului a inclus:
- o expoziţie cu documente reprezentative din colecţiile Bibliotecii Naţionale: carte veche, manuscrise, sigilii, peceţi, precum şi o

selecţie de lucrări de grafică, pictură şi sculptură din donaţia artistului contemporan Ion Alin Gheorghiu;
- lansarea volumului de poezie Ochiul celălalt de Hristos Ziatas, de la editura Oscar Print, în traducerea lui Ion Andreiţă;
- un concert de muzică veche cu formaţia vocal-instrumentală Anton Pann, dirijor C. Răileanu.
În perioada 15.07-15.08.2008, proiectul va fi găzduit de către Biblioteca Judeţeană “Astra” Sibiu.
Proiectul, coordonat de artistul plastic Marin Răducu, se derulează prin intermediul Fundaţiei „ZIDUL”, în parteneriat cu Biblioteca

Naţională a României.
În 2009 – Anul European al Inovaţiei şi Creativităţii – se va organiza, printr-un parteneriat lărgit, expoziţia interdisciplinară

Ipostaze medievale (în perioada 22.01-04.02 la Galeria Orizont a Uniunii Artiştilor Plastici din Bucureşti). De asemenea, în luna noiembrie
2009 sunteţi invitaţi să participaţi la o nouă ediţie a biblioatelierului de documentare şi creaţie, care are ca obiectiv revalorificarea colecţiilor
speciale ale Bibliotecii Naţionale, prin intermediul tehnicilor vechi şi noi de ilustrare a patrimoniului cultural universal.

Cu acest prilej, ne propunem să dezvoltăm şi să organizăm colecţiile Cabinetului de Stampe asemeni ARTOTECILOR din marile
biblioteci ale lumii. Avem speranţa ca noul sediu al Bibliotecii Naţionale va satisface în cât mai scurt timp aceste deziderate.

Marin Răducu

Scriitorul Ion Andreiţă, dna Dir. E. Tîrziman, dna D.Nemeş, dirijorul C. Răileanu
şi reporterul Adrian Nedelcu - vernisajul din 15.05.2008 Secvenţă de la vernisajul din 3.06.2008. Audiţie muzică veche

Cristian Bedivan - vernisaj 03.06.2008 Aspecte de la vernisajul expoziţiei pictorului M. Răducu
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