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ABSTRACTS

Romanian families in documents –
Radu Rosetti family
On October the 17-th, 2003, The County Library Radu
Rosetti, Oneøti, has organised “The Library colloquia”, at
the anniversary of 75 years of public reading. The library
has been set up on the structure of the Cultural Society
Cosânzeana, founded in the interwar period.
From the innitial collections of the library, it has been kept
only 25 volumes. In 1995, The County Library added to
its title the name of Radu Rosetti, thus becoming member
of a spiritual family.
This group of articles joins an interview with professor
Mihai Ciubotaru, ex-director of the library, the man who
innitiated and fulfilled the project of the new library
building, the article The Rosetti family in the collections of
The County Library Radu Rosetti, Oneøti, signed Doina
Brumå, Chief of Technical Department, and also a
bibliography realised by Lucian Popa, Reference
Department of The National Library of Romania, dedicated
to the Radu Rosetti and Radu R. Rosetti’s documents from
its collections.
Since 1996, on the occasion of the first edition of
“Colloquia of the County Library Radu Rosetti”, the
collections of the library enriched with valuable documents
of Radu Rosetti family – photographs, certificates,
engravongs, drawings, magazines and books etc.

The National Geographic Magazine
in Romania
This part dedicated to The National Geographic Magazine
in Romania consists of an interview with Cristian Lascu,
editor in chief of the magazine, entitled “National
Geographic Romania – a magazine that creates a
journalism school”, and also a synthesis of an article
issued in Library Journal, New York, 2001, about the
National Geographic Society.
Cristian Lascu, well-known romanian geologist and
speleologist, is senior researcher of the Romanian
Academy, Chief of the Conservation Departament at “Emil
Racovita” Speleological Institute, President of The Group
for Underwater and Speleological Exploration (GESS),
Member of National Committe for Cave Conservation in
Romania, Member of the Environmental Impacts
Comission of the International Union of Speleology and
Mars Underground Group – NASA. He has innitiated many
projects for nature preservation. In 1986 Cristian Lascu
discovered the Movile Cave (Dobrogea/ Romania),
considered to be the most important biospeleological
discovery ever made and in 1987 he discovered the ancient
bear caves cult (75,000 years old). He collaborates at many
national and international prestigious magazines.
This interview presents the way the editorial team from
Romania cooperates with the one from Washington, the
zonal projects (which include researchers from Romania,
Hungary, Czech Republic, Bulgaria etc.) innitiated by
National Geographic Society, and also the role of the
Society in the promotion of the romanian research (by
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Les familles roumaines dans des documents la famille Rosetti
Le 17 octobre 2003, La Bibliothèque Radu Rosetti du
Municipe Oneøti a organisé Les Colloques de la
Bibliothèque à l’occasion des 75 ans de lecture publique.
La bibliothèque est l’héritière de la Société Culturelle
Cosânzeana fondée entre les deux guerres mondiales.
Aujourd’hui, ce fond comprend seulement 25 volumes.
Dès 1995, dans le titre de la Bibliothèque municipale
Oneøti figure le nom de Radu Rosetti, l’institution gagnant
en conséquence une famille spirituelle. Le groupage inclut
l’entretien avec le professeur Mihai Ciobotaru, ex-directeur
de la bibliothèque, l’homme qui a conçu et a réalisé le
nouveau siège de l’institution, l’article La famille Rosetti
dans les collections de la Bibliothèque du Municipe
Oneøti, par Doina Brumå, chef du Service Technique, et
une bibliographie par Lucian Popa – Bibliothèque
Nationale de Roumanie – sur les documents Radu Rosetti
et Radu R. Rosetti dans les collections de la Bibliothèque
Nationale de Roumanie. A partir de 1996, les collections
de la Bibliothèque du Municipe Oneþti ont été enrichies
par des documents Rosetti – des photographies, des
certificats, des gravures et des dessins, des livres et des
revues.

La revue National Geographic en Roumanie
Ce groupage contient un interview avec Cristian Lascu,
rédacteur en chef, intitulé National Geographic Roumanie
– une revue qui fait école de journalisme, et la synthèse
d’un article paru dans Library Journal, New York, 2001
sur la Société National Geographic. Cristian Lascu, grand
spéléologue et géologue roumain, est chercheur principal à
l’Académie Roumaine, chef du Département de la
Conservation – L’Institut Émile Racoviõå, président du
Groupe des Explorations Spéléologiques et Sousaquatiques (GESS), membre du Comité National pour la
Conservation des Grottes de Roumanie, du Environmental
Impacts Comission - International Union of Speleology et
du Mars Underground Group – NASA. Il est l’auteur de
plusieurs projets de conservation de la nature. En 1986, C.
Lascu a découvert la Grotte Movile (une des plus grandes
découvertes du monde) et en 1987 – le vieux culte des ours
de grotte. Il est le collaborateur de plusieurs revues
nationales et internationales prestigieuses. Cet entretien
présente la manière de travailler avec la rédaction de
Washington, les projets régionaux (des recherches
communes – Roumanie – Hongrie - République Tchèque Bulgarie etc.) lancé par la revue National Geographic
Roumanie, le rôle que la publication joue dans le
développement de la science roumaine (par le haut niveau
scientifique des informations) etc.
Traian Grigore Finõescu. L’œuvre de Virginia Woolf
en Roumanie
Virginia Woolf fait son entrée dans la conscience esthétique
roumaine dès les premières décennies du XXe siècle,
quand la culture était marquée par le processus de
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imposing a high level standard of the scientific
information).

Traian Grigore Finõescu. The work of Virginia Woolf
in Romania
Virginia Woolf enters in the romanian esthetical conscience
in the first decades of the xx-th century, when our entire
culture is influenced by the synchronization process with
the occidental culture (modernist era).
The theoretical texts signed by M. Sebastian, M. Beza, D.
Protopopescu doesn’t go insight the fundamental changes
of the epic genre produced by the novels of Virginia Woolf,
so they continue to apply the same traditionalists canons of
critics. D. Botez talks about an “impressionist aesthetics of
novel”, while D.I. Suchianu remarks a similitude with the
style of Proust and Joyce.
Between 1945-1963, in the era of “socialist realism” the
name of Virginia Woolf dissapears from the romanian
literary view, since 1964, when it is published the study of
Ioan Biberi, there will be a revival of the romanian editions
and critical studies of this work.

Mariana Jaklovsky. An old book from Bucharest in the
south-Europe of the XVI-th century:
the Slavonic Tetraevangheliar of Plumbuita
In 1582, during the reign of Alexandru Voïvod, the
ieromonah
Lavrentie
printed
the
Slavonic
Tetraevangheliar at the Plumbuita Monastery, close to
Bucharest. For a long period of time, the historians
believed that the printer of this book had been the deacon
Lorinõ. Research on the 11 copies found in Romania,
Russia and Bulgaria proved the existence of two editions of
the Tetraevangheliar. The copy from Svistov-Bulgaria was
extremely important in the efforts of finding who is the real
printer (Lavrentie) and where was the printing house.

Cristina Bådårå Stages of the Iliad translation reflected
in the correspondence between George Murnu
and Ioan Bogdan
Born in 1868 in a family with high intellectual traditions,
George Murnu accomplished between 1900 and 1912 the
translation of Iliad, an outstanding achievement for the
Romanian philology. His letters to Ioan Bogdan, available
at the Central University Library from Bucharest, contains
many references about the different stages of this difficult
performance for which G Murnu obtained the Romanian
Academy Prize in 1913. The first 12 Songs of Iliad were
published gradually in the Convorbiri Literare review
directed by Ioan Bogdan.

Emil Tudor. Library collection assessment
Library collection assessment is one of the most effective
methods of evaluating the libraries, an opportunity for
these institutions to master their documentary resources
and to take the best decisions in achieving their specific
missions. The assessment process includes the assessment
itself (the description of the collections) and the evaluation
(see if the collection suites the needs of the users). The
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synchronisation avec l’Occident (l’époque du
„modernisme”). Les textes théoriques signés M. Sebastian,
M. Beza, D. Protopopescu n’ont pas l’intuition de la
véritable mutation que l’œuvre de Virginia Woolf a produit
dans le genre épique, ils utilisent encore les canons de la
critique traditionnelle. D. Botez parle d’une „esthétique
impressionniste du roman” et D.I. Suchianu – du
rapprochement de l’écriture de Joyce et Proust. Si dans
l’intervalle 1945 – 1963, à l’époque du „réalisme
socialiste”, le nom de Virginia Woolf s’évanouit du
paysage littéraire, dès 1964, en même temps que l’étude de
I. Biberi, les prestations critiques et les éditions V.W.
auraient repris.

Mariana Jaklovsky. Un vieux livre de Bucarest dans le
contexte sud-européen du XVI-e siècle:
Le Tetraevangheliar slavon de Plumbuita
En 1582, pendant le règne de Alexandru Voïvod,
l’ieromonah Lavrentie imprime un Tetraevangheliar
slavon au Monastère Plumbuita, près de Bucarest. On
croyait longtemps que le typographe de ce livre eusse été le
diacon Lorinõ. Les recherches sur les 11 exemplaires
trouvés en Roumanie, Russie et Bulgarie ont prouvé que le
Tetraevangheliar a connu deux éditions. L’exemplaire qui
se trouve à Svistov – Bulgarie a joué un rôle essentiel dans
les efforts d’élucider qui est le vrai typographe (Lavrentie)
et où se trouvait le lieu de l’imprimerie.

Cristina Bådårå. Les étapes de la traduction de l’Iliade
dans la correspondance George Murnu
– Ioan Bogdan
Né en 1868 dans une famille de grande tradition
intellectuelle, George Murnu a réalisé entre 1900 – 1912 la
traduction de l’Iliade, une entreprise sans égal dans la
philologie roumaine. Sa correspondance avec Ioan Bogdan,
qui se trouve dans les collections de la Bibliothèque
Centrale Universitaire de Bucarest, contient de nombreuses
références sur les étapes de ce difficile travail pour lequel
G. M. a obtenu en 1913 le Prix de l’Académie Roumaine.
Les 12 premiers Chants de l’Iliade ont paru
progressivement dans la revue Convorbiri Literare
dirigée par Ioan Bogdan.
Emil Tudor. L’analyse des collections de bibliothèque

L’analyse des collections est l’une des méthodes les plus
efficaces d’évaluer les bibliothèques, permettant à ces
institutions de connaître leurs ressources documentaires et
de prendre les bonnes décisions pour l’accomplissement de
leurs missions spécifiques. Le processus d’analyse y inclut
l’analyse proprement dite (la description des collections) et
l’évaluation (voir si les collections peuvent donner les
informations que les utilisateurs réclament). Les techniques
d’évaluation et d’analyse des collections peuvent être:
orientées strictement vers les collections ou orientées vers
les utilisateurs.

Gabriela Pisicå. Les techniques différentielles de
restauration du parchemin
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collection assessment and evaluation techniques can be:
collection oriented or users oriented.
Gabriela Pisicå Different techniques of parchment
restoration
The parchment made of animal skin was the main vehicle
for the written words until the paper became affordable.
The restoration of a parchment cover is different from that
of book pages; this is why the restorers need a different
specialization. According to the Italian school of
restoration, for the book pages it is recommended to use
paper to supplement the parchment - this intervention is
physically more stable. In exchange, for the restoration of
the spine and the cover of the books is always better to use
parchment.

Ion Mamina. The birth of the secret collections in libraries
The Truce Convention between Romania and the Allied
Forces signed in Moscow in 1944 stipulates, by the article
16, the Allied Control, a number of rules regarding the
publications which could have threatened “with their
contents the good relations with the United Nations”. It is
the moment when the famous secret library collections
appear. Between March 23, 1945 and July 10, 1945, in the
Monitorul Oficial (Official Gazette of Romania) 8 “black”
lists were published with 465 titles from publishing houses
like: Cugetarea, Universul, The Publishing House of the
Ministry for National Propaganda, Cartea Româneasca,
Curentul, Tiparul Românesc.

Letiõia Constantin. Some data regarding the book policy
in Romania of the Fifties
The booklet called “The book in the Popular Republic of
Romania” (Bucureøti, 1953) conceived as an “export
article” was meant to legitimate the communist regime
installed after 1945. By the Central Committee of the
Romanian Working Party’s Decision from December 30,
1948, a number of 200 writers received the National Prize
and the publishing activity increased by 6 times. After the
World Council of Peace (Vienna, 1952) Hugo, Gogol and
Leonardo da Vinci were celebrated all over the world,
including Romania where many translations appeared. The
13 volumes of Stalin’s works were printed in 1.000.000
copies and Marx, Engels and Lenin in 11.370.000 copies.

Vitalie Teodoru Training of the documentary information
users
The training of the users is not only about methods and
about techniques by which one can find information, but it
is also about changing the mentalities and the behavior in
the way information are processed and passed over. In
order to cope with the user requests, it is necessary to know
exactly what are the requests of the documentary
information users. In Romania, professor Vitalie Teodoru
and Pia Atanasiu, director of the former Romanian
Academy Documentary Center carried out systematic
research in this domain
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Le parchemin d’origine animale a été le principal
véhicule du mot écrit jusqu’au moment où le papier est
devenu moins coûteux. La restauration d’une couverture
de parchemin est différente de celle des feuilles du livre,
c’est pourquoi les restaurateurs ont besoin d’une
spécialisation différente. Selon l’école italienne de
restauration, pour les feuilles du livre on recommande le
papier pour compléter le parchemin - cette intervention
est physiquement plus stable. En échange, pour la
restauration du couvercle et du dos on utilise toujours le
parchemin.

Ion Mamina. L’apparition du „fond spécial”
dans les bibliothèques
La Convention d’Armistice signé à Moscou en 1944
entre la Roumanie et les Pouvoirs Alliés avait institué,
par l’article 16 du Contrôle Allié, les réglementations
sur les publications qui auraient pu menacer „par leur
contenu les bonnes relations avec les Nations Unies”.
C’est le moment d’apparition du célèbre „fond
spécial” dans les bibliothèques. Entre 23 mars 1945 et
10 juillet 1945 ont été publiées 8 listes dans
Monitorul Oficial comprenant 465 livres parus dans
des maisons d’édition comme: La Maison d’Édition du
Ministère de la Propagande Nationale, Cugetarea,
Cartea Româneascå, Universul, Curentul, Tiparul
Românesc.

Letiõia Constantin. Quelques informations sur la politique
du livre en Roumanie des années
cinquante
La brochure Le livre dans la République Populaire
Roumaine (Bucureøti, 1953) a été conçu comme un produit
„exportable” qui devrait légitimer le régime communiste
installé après 1945. Par la Décision du Comité Central du
Parti Ouvrier Roumain, le 30 décembre 1948, 200
écrivains ont reçu le Prix de l’État et l’activité éditoriale a
connu une augmentation par 6 fois. Après le Conseil
Mondial de la Paix (Vienne, 1952) Hugo, Gogol et
Léonard de Vinci ont été célébrés dans tout le monde, y
compris la Roumanie où de nombreuses traductions ont
paru. Les 13 volumes Staline ont été imprimés en
1.000.000 exemplaires et Marx, Engels et Lénine – en
11.370.000 exemplaires.

Vitalie Teodoru. La formation des bénéficiaires de
l’information documentaire
La formation des bénéficiaires ne suppose pas seulement
des méthodes et des techniques par lesquelles on peut
retrouver les informations, mais aussi le changement des
mentalités et des comportements dans l’organisation et la
transmission de l’information. Pour bien répondre aux
demandes actuelles, il est nécessaire de connaître quelle
sont les demandes des bénéficiaires de l’information
documentaire. En Roumanie, des recherches systématiques
ont été réalisées par le professeur Vitalie Teodoru et Pia
Atanasiu, le directeur de l’ancien Centre Documentaire de

Editorial

I

IO, EUROPA, 2007
Timpul s-a inventat ca så nu se întâmple
toate lucrurile deodatå...

o, Europa, Ganimede øi Calisto, primii nåscuõi ai lui Jupiter-tatål întru bucuria ochiului de Galileu, din cei
optsprezece pânå acum sateliõi, fiecare în elipsa lui - luni miøcåtoare lumineazå cerul lungilor nopõi ale
planetei Zeu de care Marte ne desparte.
Despårõiõi suntem de Marte øi învråjbiõi noi între noi, locuitorii planetei cu o singurå Lunå, Noi, cei care
botezåm lumi, luni, planete, sori øi chiar galaxii.
Noi cei care am inventat timpul.
Øi asta de când sub semnul lui Marte am deprins ca, strângându-ne în cete, mârâind, så dovedim, din ce în ce
mai dibaci øi cu probe irefutabile, vinovåõia caprei-vecinului-caprei-sale.
Cum Io vecin øi frate cu Europa sunt øi cu vecinul Atlantic frate sunt, capra o aø trimite peste ape la studiu, doar
s-a îmblânzi niõel øi, dacå n-ar råmâne pe-acolo øi ar învåõa så se poarte, oi deveni øi Io mai vecin cu Europa. Vecin
de vecin cu caprå educatå.
Totuøi, acaså la Io est terra Europae, dar noi am tuns silvaele de aratå õara ca-n palmå øi se poate face ParisDakar loco. Brazi øi påltinaøi i-am avut nånaøi.
Finlandezii, care - pe lângå nenumåratele lacuri - au øi infinit mai multe påduri decât noi, produc hârtie de
superioarå calitate, lemnul lor neplecând la export sub formå de buøteni sau, cum fac unii dintre între-prinzåtori,
expediindu-l sub formå de sicrie.
Nobila hârtie face cårõi, nobilele cårõi fac biblioteci, bibliotecile fac oamenii mai nobili.
Ca semn distinctiv, e plinå Europa de biblioteci - mici, mari, Naõionale. Acest lucru, alåturi de alte amånunte,
cum ar fi izobarele, poziõia în oceanul planetar, PIB-ul sau speranõa de viaõå la mineri, pe mine - må, îmi då fiori la
simplul gând on-line cå Io øi Europa - un singur trup, un singur suflet, o singurå limbå. Nu de lemn. Nici cu måsline
sau kech-up.
Europa are multe cårõi, Europa are øi bibliotecile aferente, între care cele foarte mari Naõionale se numesc.
Naõionalele Europei sunt surori. Una øi-a luat caså nouå. Douå øi-au luat caså nouå. Trei øi-au luat caså nouå.
Nouå ne-a luat casa nouå. Nouå ne-a dat casa nouå. Våzând Europa câõi de 9 avem øi ce originalå gândire suntem,
va zice cå Ea nu-i ca Io.
Dar Io-românul sunt ca ei! Aøa am învåõat de la tata, care la rându-i. Sigur, Io sunt ca ei øi Europa nu-i ca mine,
totuøi Io de ce nu sunt ca ei?!
Un brother european, Scheele Ionathan parcå, luând urma medicului Carolului Întâi, dupå studii apro øi bine
fundate, îøi murmurå în fiecare dimineaõå, când se rade melancolic, Tristele lui Pontice: România este õara pe care,
pe måsurå ce o cunoøti mai bine, o înõelegi mai puõin. Bineînõeles, nu se referå la peisaj, cåci duiosul Car cu boi se
vinde såptåmânal în colõ, la licitaõie. Car se pronunõå kα: , øi poate fi Jeep, Maseratti, Mercedes, sau Bayerische
Motor Werke, cu øase cilindri øi airbag.
Ia så ne dea Europa niøte bani pentru Casa nouå!
Guvernul de la Bucureøti ne-a dat destul. Dar nu mai are. Så ne dea Europa!
Bani sau ciocolatå.
Aviatorii nemõi primeau în timpul råzboiului, în raõie, øi o ciocolatå cu nume gingaø – teutonic: Hildebrand.
Când îøi primeau raõia, scandau în cor: „Wir fliegen nicht fűr Vaterland, Wir fliegen nur fűr Hildebrand”.
Ai noøtri nu primeau ciocolatå. Ei zburau de plåcere. Aøa øi bibliotecarii.
În fond, ce vor ei?
Exact ce voia acel Apus!
Adicå, în speõå, depozite mari øi salubre, såli de lecturå, aulå, computere. Øi nu pentru ei. Cåci ei, ca øi Io sau
ca Europa sau Ganimede sau Calisto, vor a se învârti în jurul lui, servindu-l pe Zeul lor, Cititorul, precum în cer - la
ei, aøa øi pre påmânt - la noi.
În numele trandafirului - Amin!
Ecco! Pardon, Eco!
Dan Erceanu
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Familii româneşti în documente - familia R. Rosetti

COLOCVIILE BIBLIOTECII MUNICIPALE „RADU ROSETTI”. EDIŢIA A IV-A. 75
DE ANI DE LECTURA PUBLICA ONEŞTEANA

Î

n data de 17 octombrie 2003,
Biblioteca Municipalå Radu
Rosetti Oneøti a organizat, în
Spaõiul Multifuncõional din modernul
øi noul såu sediu, Colocviile
Bibliotecii, cu prilejul împlinirii a 75
de ani de lecturå publicå în oraøul
Oneøti, socotind de la momentul lui
1948, când ceea ce a råmas din
colecõiile de carte ale vechii Societåõi
Culturale Cosânzeana a format
nucleul Bibliotecii Såteøti Oneøti.
Din fondul de carte al Societåõii
Cosânzeana se påstreazå pânå aståzi
doar un numår de 25 de volume,
suficiente înså pentru a continua firul
subõire dar rezistent al tradiõiei unei
Simpozionul “Biblioteca oneøteanå - continuitate, evoluõie, modernitate”
practici comunitare cu parfum
organizat cu prilejul Colocviilor bibliotecii, octombrie 2003.
interbelic.
Dacå în anii ‘20 - ‘30, Societatea organiza øezåtori literare, seri de teatru, recitaluri corale, seri de dans etc,
aståzi Biblioteca se poate låuda cu o bogatå agendå profesionalå øi culturalå: audiõii muzicale, proiecõii video,
conferinõe, simpozioane, lansåri de carte øi expoziõii documentare.
În 1995, Biblioteca Municipalå Oneøti øi-a trecut în titulaturå numele lui Radu Rosetti, câøtigând astfel o
„familie spiritualå”. Acest moment a însemnat un act simbolic, care s-a dovedit mai mult decât fast pentru
identitatea culturalå a oneøtenilor – recunoaøterea istoricului øi omului politic Radu Rosetti, precum øi a fiului såu,
general Radu R. Rosetti, unul dintre cei mai importanõi cercetåtori ai istoriei militare româneøti, drept fii ai
Bacåului øi ai Oneøtiului a deschis o nouå perspectivå asupra menirii acestei instituõii. Patrimoniul Bibliotecii s-a
îmbogåõit astfel cu o serie de documente – fotografii, corespondenõå, reviste, cårõi – care recompun nu numai un
portret al celor doi intelectuali, ci øi radiografia comunitåõii oneøtene, legând - prin acest efort recuperatoriu perioada interbelicå de prezent.
Biblioteca Municipalå Radu Rosetti este aståzi, deopotrivå, bibliotecå publicå, servind necesitåõile curente de
informare ale comunitåõii, øi bibliotecå documentarå, servind necesitåõile, subtile, ale identitåõii comunitare.
În paginile care urmeazå, prezentåm un grupaj care reuneøte interviul cu domnul profesor Mihai Ciobotaru,
fost director al Bibliotecii Municipale Oneøti, omul care, cu pasiune øi consecveõå, a iniõiat øi a dus la bun sfârøit
proiectul de realizare a noului sediu al instituõiei, articolul Rosetteøtii în colecõiile Bibliotecii Municipale Radu
Rosetti din Oneøti, semnat de doamna Doina Brumå, øef al Serviciului Tehnic, B.M. Oneøti, precum øi o bibliografie
- semnatå de Lucian Popa, Serviciul Referinõe – BNR - dedicatå documentelor Radu Rosetti øi Radu R. Rosetti
existente în Biblioteca Naõionalå a României.

Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”
Oneşti şi vocaţia unei vechi tradiţii cărturăreşti.

- de vorbă cu domnul profesor Mihai Ciobotaru, fost director al B. M. Oneşti -

Reporter (R): Stimate domnule Mihai Ciobotaru, care au fost sursele de informare øi modelele în realizarea
proiectului noii clådiri a Bibliotecii Municipale Oneøti? Cine s-a ocupat de documentare?
Mihai Ciobotaru (M. C.): Eu cred cå proiectul unei clådiri de bibliotecå poate øi trebuie så fie rezultatul
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ståruinõei øi capacitåõii profesionale ale managerului care trebuie så õinå cont de realitåõile social-economice øi
cultural-educative ale localitåõii. În cazul nostru, am apelat mai puõin la surse de inspiraõie exterioarå, la mode,
pentru cå ar fi existat riscul øablonizårii. Ne-am bazat pe experienõa îndelungatå în conducerea øi organizarea
bibliotecii, pe realele nevoi de culturå - actuale øi viitoare - ale localnicilor.
Ideea construirii unui sediu nou ne-a preocupat de mai multe decenii. Prin anii ’70, reuøiseråm så obõinem
aprobarea pentru construirea clådirii bibliotecii chiar în perimetrul viitorului sediu politic-administrativ al oraøului
Oneøti; din motive diverse, acest proiect nu a mai fost finalizat.
R: Care au fost paøii fåcuõi pentru trecerea în titulatura Bibliotecii Oneøti a numelui lui Radu Rosetti? Cât
de receptivå a fost familia Rosetti la acest demers?
M.C.: Întrucât pânå în anul 1990 biblioteca nu purta nici un nume de personalitate, am început så caut în
dicõionare øi enciclopedii nume rezonante de personalitåõi care så se acorde cu specificul instituõiei noastre, de teama
cå oricând ar putea så aparå o altå propunere nåstruønicå, fårå vreo legåturå cu zona oneøteanå. Prin eliminare, în
listå a råmas scriitorul Radu Rosetti, consemnat øi în Istoria Literaturii Române a lui G. Cålinescu.
La scurt timp, am întreprins demersuri pentru ca strada din apropierea Bibliotecii Municipale Radu Rosetti så-øi
schimbe numele din Progresului în G-ral Radu R. Rosetti, fiul scriitorului, nåscut la conacul de la Cåiuõi.
Pentru descendenõii Rosetteøti aflarea veøtii a fost o mare surprizå. Domniile lor numesc biblioteca oneøteanå
“biblioteca noastrå” øi, pentru ca sintagma så se justifice, numeroase documente øi obiecte de familie îmbogåõesc
constant patrimoniul; suntem într-o permanentå corespondenõå cu descendenõii familiei Rosetti.
R: Cum s-a nåscut øi cum s-a dezvoltat ideea de a crea colecõii de documente speciale (picturå, graficå,
documente, carte bibliofilå etc.), având în vedere cå Biblioteca Municipalå Oneøti este o bibliotecå publicå øi
are menirea, în primul rând, de a asigura cititorilor såi carte curentå?
M.C.: Ideea de a crea colecõii de documente speciale s-a nåscut prin anii ‘62-’63 ai secolului trecut, când am
venit la Oneøti ca director al Casei de Culturå. M-a impresionat øi m-a atras ineditul care se manifesta în tot locul.
Erau înså lucruri care dispåreau definitiv, fie sub lama buldozerelor, fie sub presiunea ignoranõei øi chiar a
inconøtienõei unora. Se ducea în noapte o aøezare umanå cu utilitåõile ei øi o spiritualitate care, dupå cum am aflat
mai târziu, a fost în multe privinõe deschizåtoare de drumuri. Atunci mi-am dat seama cå trebuie så fie cineva care så
se îngrijeascå de colecõionarea dovezilor privind evoluõia, pe toate planurile, a localitåõii øi a împrejurimilor.
Începutul s-a fåcut cu descoperirea în casa unui învåõåtor pensionar a unui fond de carte ce aparõinuse
Bibliotecii Societåõii Culturale Cosânzeana. Ideea a prins contur, s-a dezvoltat øi s-a amplificat mereu, astfel cå
aståzi biblioteca dispune de o mare colecõie de documente de interes local øi de o bibliografie localå.
R: Cât de receptiv este publicul oneøtean la aceste colecõii de documente speciale?
M.C.: N-aø putea spune cå oneøtenii sunt preocupaõi de istoricul aøezårii, de lucrårile de artå, de lucrårile inedite
sau de cårõile rare. Înså aducerea lor în expoziõii complexe, care se constituie în evenimente majore în existenõa
bibliotecii, atrage un public numeros, cu preponderenõå tânår. În plus, pentru cine vrea så cerceteze fenomenul
spiritual øi economic oneøtean, existå la Biblioteca Municipalå „Radu Rosetti” un material valoros.
R: O parte din fondurile iniõiale ale bibliotecii a fost completat, în anii ‘60, din Fondul Central al Cårõii.
Care au fost criteriile dupå care au fost selectate cårõile care urmau så intre în colecõiile Bibliotecii Oneøti;
în ce fel s-a lucrat la aceste
operaõiuni?
M.C.: Biblioteca øi-a îmbogåõit
patrimoniul abia dupå urbanizarea
localitåõii – începând cu anul 1952. În
condiõiile dezvoltårii vertiginoase a
învåõåmântului, ea nu mai putea face
faõå cerinõelor publicului øcolar.
Deoarece alocaõiile bugetare pentru
completarea colecõiilor erau mici, s-a
apelat la alte surse: donaõii øi
transferuri. Un transfer important s-a
obõinut de la Rezerva de Stat a Cårõii.
Au fost delegate douå bibliotecare
care au lucrat câteva såptåmâni la
Bucureøti, în depozitele la fel de
insalubre
øi pe acea vreme, la selecõia
Dl. Mihai Ciobotaru (stânga), alåturi de dl. Radu Beldiman
unor
lucråri
de beletristicå universalå øi
øi d-na Elisaveta Varlam, nepoõii lui Radu Rosetti.
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naõionalå, necesare circuitului lecturii, øi a unor lucråri din Analele Academiei Române, ediõii rare sau carte tipåritå
de la sfârøitul secolului al XIX-lea.
Oneøti, 27 noiembrie 2003

Doina Brumå

P

Rosetteştii în colecţiile Bibliotecii Municipale
Radu Rosetti din Oneşti

e destinul social al unei instituõii de culturå îøi pun amprenta atât spiritul, devoõiunea øi efortul creator de
zi cu zi ale slujitorilor ei, care stabilesc un anumit nivel al expectaõiilor utilizatorilor (cu atât mai crescut
cu cât calitatea serviciilor este mai ridicatå) plåmådind, în ultimå instanõå, profilul spiritual al locului, cât
øi efigiile rezonante ale trecutului, care învåluie cu ecourile lor paøii prezentului în aceeaøi måsurå în care susõin øi
direcõioneazå, prin valoarea tradiõiei, deciziile viitorului.
Când, în 1995, Biblioteca Municipalå din Oneøti a primit numele importantului cårturar moldovean Radu
Rosetti, în afara studiilor de istorie literarå, a bio-bibliografiilor øi a încercårilor de a limpezi o imagine pe atunci
neclarå pentru mulõi dintre noi, demersul, de mai mare emoõie sufleteascå, care a fost întreprins spre a ne apropia de
aceastå personalitate, pe cât de complexå, pe atât de ineditå, a fost acela de a intra în contact cu descendenõii såi.
Doamna Elisaveta Varlam, domnul Radu Beldiman - nepoõii lui Radu Rosetti, domnii Ion Varlam øi Ion Sturdza
– strånepoõii såi s-au aråtat dispuøi så reînvie, din crâmpeie de gând øi din amintirile tinereõii, o întreagå atmosferå
patriarhalå impregnatå de blândeõea vocii bunicului înzestrat cu harul povestirii, så contureze, pentru noi, portretul
pitoresc, statura demnå øi profund moralå a acestuia.
Coborâtor dintr-o familie moldoveneascå de viõå veche, cu studii la Geneva, Paris øi Toulouse, Radu Rosetti
locuieøte la Cåiuõi, lânga Oneøti, în conacul såu frecventat cu regularitate de personalitaõile vremii. Dupå o scurtå
carierå politicå, se dedicå literaturii øi studiilor de istorie socialå. O poziõie curajoaså în ceea ce priveøte statutul
proprietåõii agrare, apårând cauza õåranilor împotriva intereselor boierimii cåreia îi aparõinea el însuøi, îl plaseazå în
mijlocul unei intense polemici publicistice, desfåøurate în reviste de prestigiu - Lumea, Viaõa Româneascå,
Revista Nouå, Convorbiri Literare,
øi argumentate prin apariõii în Analele
Academiei Române øi în volume
precum: Påmântul, såtenii øi ståpânii, Pentru ce s-au råsculat õåranii.
Opera sa literarå este dominatå de cele
trei volume de Amintiri, frescå fidelå,
schiõatå cu tandrå ironie, a unei epoci
care apunea sub ochii såi. Considerate
de E. Lovinescu “cea mai importantå
contribuõie memorialisticå din literatura românå”, ele sunt completate de
romanul eroic Cu paloøul øi de
volumele de Poveøti moldoveneøti.
Cu fiecare manifestare semnificativå în istoria recentå a bibliotecii
la care, cu multå generozitate øi entuziasm, descendenõii lui Radu Rosetti au
Conacul de la Cåiuõi, desen de Emma Bogdan
participat, colecõiile s-au îmbogåõit,
prin donaõiile fåcute de domniile lor cu documente definitorii pentru familia Rosetteøtilor, cåreia încercåm så
îi påstråm spiritul viu øi så-i facem cunoscutå contribuõia la evoluõia culturii øi istoriei naõionale.
Astfel, în octombrie 1996, cu ocazia primei ediõii a Colocviilor Bibliotecii Municipale “Radu Rosetti”, o primå
donaõie a cuprins: - fotografii (fotografia lui Radu Rosetti; - fotografiile hatmanului Råducanu Rosetti, bunicul
patronului nostru; - fotografia domniõei Aglae Ghyka, mama lui Radu Rosetti; - Conacul de la Cåiuõi – desen de
Emma Bogdan, soõia lui Radu Rosetti; - Parcul conacului de la Cåiuõi - desen de Emma Bogdan, soõia lui Radu
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Rosetti); - extrase din preså conõinând studii øi articole
de øi despre Radu Rosetti øi familia sa (Rosetti, Radu.
Cum s-a nåscut øi a dispårut boierimea. Adevårul, 7
mai 1925; Rosetti, Radu. O schiõå de reformå agrarå.
Renaøterea, 29 oct. 1918; Isvoranu, Ilie. Radu Rosetti ,
“boieriu dela curte”. Universul, 9 dec. 1936; Rosetti,
Henri R. Echilibrul irealizabil. Moldova, nr. 28, 20 apr.
1916; Ornea, Zigu. Actul de conøtiinõå al unui istoric.
Luceafårul, anul 20(1977), nr.15(780), 9 apr.1977;
Bogdan, René. Curtea de la Cåiuõi. Sânzeana. [1937];
publicaõii în care au apårut articole ale lui Ion Varlam); primele ediõii ale operelor lui Radu Rosetti (cele trei
volume de Amintiri, romanul Cu paloøul øi Poveøti
moldoveneøti).

Revista Bibliotecii Naõionale a României

În cadrul Simpozionului omagial, din 1 aprilie 1997,
dedicat generalului Radu R. Rosetti, membru al
Academiei Române, istoric øi teoretician militar, fiul lui
Radu Rosetti, domnul Radu Beldiman doneazå
bibliotecii noastre fotografii ale familiei Bogdan
(familia fiicei lui Radu Rosetti, Margareta), iar doamna
învåõåtoare Aurora Nemeøiu, fotografii øi documente
Copiii lui Radu Rosetti: Henri, Radu, Eugen øi Magdalena.
despre Øcoala Ioana R. Rosetti din Brusturoasa, de care
familia generalului s-a ocupat îndeaproape, cu frumoase rezultate educaõionale în epocå.

1998 a fost anul aniversar care a marcat 70 de ani de lecturå publicå oneøteanå. Ca de obicei, øi cu acest prilej
descendenõii Rosetteøtilor ne-au fåcut bucuria de a completa colecõia de documente cu o substanõialå donaõie,
constând într-un set de fotografii de familie inedite, dintre care: - Radu Rosetti cu soõia, copiii øi guvernanta; Pavilionul parcului Conacului de la Cåiuõi; - Cåiuõi la
sfârøitul secolului XIX; - Håtmå-neasa Eufrosina
Råducanu Rosetti cu fiica ei, Maria.
Tot atunci, biblioteca primeøte øi câteva dintre
obiectele personale ale lui Radu Rosetti: - set de cålimarå
øi nisiparniõå, - set de tacâmuri cu monograma RR; cendrierå (1850); - Petit Larousse Illustré, 1924, cu
semnåtura lui Radu Rosetti.

Cu prilejul inaugurårii noului sediu al Bibliotecii
Municipale Oneøti, la 30 iunie 2001, prezenõi ca
întotdeauna în mijlocul nostru, aceiaøi membri ai
familiei scriitorului, dar mai ales domnul Radu
Beldiman, cel care s-a ocupat îndeaproape de trecutul
genealogic al familiei, asumându-øi deja nobila sarcinå
de a contribui la dezvoltarea colecõiilor speciale ale
Bibliotecii Oneøti, ne-au înzestrat cu o nouå donaõie, din
care fac parte: - fotografii (Radu Rosetti la vârsta de 4
ani; Copiii istoricului Radu Rosetti: Henri, Radu,
Eugen øi Magdalena; Råducanu Rosetti cel tânår, tatål
lui Radu Rosetti); -exemplare ale revistei Lumea din
1925 øi 1926, în care a publicat Radu Rosetti; - arborele
genealogic al familiei Råducanu Rosetti - ramura marii
familii a Rosetteøtilor din care face parte istoricul Radu
Rosetti; - extrase din presa vremii la dispariõia lui Radu
Rosetti (Påtråøcanu, D.D. În memoria lui Radu Rosetti.
În: Adevårul literar øi artistic, an 7, nr, 272, 21 febr.
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1926; Bianu, Ion. Istoricul øi scriitorul. În: Adevarul literar
si artistic, an 7, nr. 272, 21 febr. 1926; Sevastos, Mihail. Un
nou academician. În: Adevarul, 1926); - blazonul familiei
Rosetti; - studii ale lui Radu Rosetti în Analele Academiei
Române (Conflictul dintre Guvernul Moldovei øi
Månåstirea Neamõului, 1910; - Cronica Vascanilor (judeõul
Suceava), 1906; Cum se cåutau moøiile în Moldova la
începutul veacului XIX, 1909; Despre censura în Moldova.
Vol.1: Înfiinõarea censurii de Guvernul provizoriu rus øi
funcõionareaa ei sub acel regim: 1828-1834, 1907. Vol.2:
Censura sub Mihaiu Sturdza: 1824-1849, 1907. Vol.3:
Censura cårõilor evreeøti în Moldova sub domniile
regulamentare, 1907; Despre unguri øi episcopiile catolice
din Moldova, 1905; Un proces de sacrilegiu la 1836 în
Moldova, 1909); - studii ale lui Radu R. Rosetti apårute în
Analele Academiei Române (Biblioteci naõionale: Paris,
Londra, Washington, Moscova, Academia Româna, 1947;
Despre Academii øi Institute, 1941).

Aceste din urmå volume au completat colecõia de studii
ale lui Radu R. Rosetti, deja existentå în bibliotecå, din care
mai fac parte: - Øtiri mårunte øi note relative la istoria
armamentului la noi: Când s-a adoptat steagul tricolor la
noi, 1930; - Începuturile artei militare în cuprinsul
României de azi, 1933; - O micå întregire la istoria lui
Øtefan cel Mare, 1934; - Problema militarå româneascå:
alatåieri-ieri-azi, 1934; - Familia Rosetti. Vol. II: Celelalte
ramuri, 1940; - Spicuiri prin dosare privitoare la Råzboiul din 1877-1878, 1942; - Fåuritori de seamå ai
neatârnårii României, 1946.

În afara operei øi a imaginilor fotografice, de mare putere evocatoare pentru definirea personalitåõii lui Radu
Rosetti øi pentru recuperarea atmosferei unei epoci îndepårtate, fermecåtoare øi patriarhale, sunt øi câteva documente
personale ale familiei scriitorului, intrate în patrimoniul bibliotecii tocmai din credinõa cå aici, pas cu pas, memoria
ilustrului înaintaø îøi regåseøte propriul spaõiu spiritual øi se reintegreazå firesc istoriei culturale a locului. Astfel, cu
prilejul aniversårii a 125 de ani de la naøterea generalului Radu R.Roseti, descendenõii såi fac o donaõie care
cuprinde: - Diploma de membru al Societåõii Române de Geografie
acordatå lui Radu Rosetti; - Numirea lui Radu Rosetti în funcõia de
prefect al judeõului Bråila; - Numirea lui Radu Rosetti în funcõia de
prefect al judeõului Roman; - Actul de decernare a ordinului
“Steaua României” lui Radu Rosetti; - Numirea lui Radu Rosetti în
funcõia de comisar regal pentru revizuirea graniõelor; - Scrisoarea
de primire a demisiei lui Radu Rosetti din funcõia de prefect al
judeõului Roman; - Scrisoare adresatå lui Radu Rosetti, prin care i
se trimit douå permise de liberå trecere pe liniile CFR; - Permis de
liberå trecere pe Cåile Ferate Române acordat lui Radu Rosetti;
- Certificatul de cåsåtorie a lui Radu Rosetti cu Emma Bogdan; Certificate de botez, în limbile germanå (orig.) øi francezå (trad.) ale
Zoei Råducanu Rosetti; - Ferpar de cåsåtorie a lui Victor Beldiman
cu Margareta Rosetti, fiica lui Radu Rosetti; - Albumul cu fotografii
realizate de Radu Rosetti în timpul revizuirii graniõelor de-a lungul
Carpaõilor.
Ultima ediõie, a IV-a (2003), a Colocviilor Bibliotecii Municipale
“Radu Rosetti”, subsumând douå evenimente - aniversarea a 75 de ani
de lecturå publicå oneøteanå øi aniversarea a 150 de ani de la naøterea
scriitorului Radu Rosetti - a însemnat o nouå ocazie de a ne întâlni cu
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doamna Elisaveta Varlam øi cu domnul Radu Beldiman, care,
în frumoasa tradiõie, au dåruit bibliotecii galeria portretelor
celor patru fraõi Rosetti: Råducanu, Lascår, Miticå øi
Alecu, încadrate în rame patinate de vreme.
Nu lipsit de semnificaõii este faptul cå biblioteca a cåutat
så cunoascå trecerea prin vreme a întregii familii, atât a
ramurilor sale principale, cât øi a celor colaterale, iar
conducerea bibliotecii a iniõiat øi a purtat o vie
corespondenõå pe aceastå temå cu personalitåõi ridicate
dintre sau înrudite cu Rosetteøtii, cum ar fi Øtefan J. Fay de
la Paris sau Radu Månoiu de la New Milford - SUA, ale
cåror scrisori øi cårõi cu autograf se regåsesc în colecõiile
noastre speciale.
Toate aceste documente, ca øi operele apårute în volum
de-a lungul timpului, constituie Colecõia Rosetti.
Suntem convinøi cå, oricât de profunde øi de radicale ar
fi prefacerile prin care trece biblioteca în efortul de
modernizare, de adaptare la solicitårile øi exigenõele
contemporaneitåõii, constantele care o vor individualiza vor
fi calitatea umanå a fiecårui bibliotecar în parte øi calitatea
colecõiilor puse la dispoziõia utilizatorilor. Poate cel mai
important aspect al muncii noastre depuse în beneficiul
comunitåõii este acela de a-i redefini permanent identitatea
prin integrarea, orientarea øi crearea de repere în universul
informaõional øi, nu mai puõin, prin recuperarea istoriei
culturale locale. Promovarea patrimoniului documentar,
sensibilizarea publicului faõå de cunoaøterea øi respectarea
Domniõa Aglae Ghica, mama lui Radu Rosetti.
valorilor autentice ale trecutului, oferta educaõionalå
diversificatå sunt elemente care speråm så justifice, conferindu-i o nouå reverberaõie, numele lui Radu Rosetti în
titulatura bibliotecii pe care, cu un ataøament special, descendenõii såi o numesc, deja, «a noastrå».

Lucian Popa

RADU ROSETTI ŞI RADU R. ROSETTI
IN COLECŢIILE BIBLIOTECII NAŢIONALE A ROMANIEI

RADU ROSETTI
(cårõi øi extrase)

- Acõiunea politicii ruseøti în Õårile Române povestitå de organele oficiale franceze. Ediõia a 2-a. Bucureøti: Tip.
øi Stab. de Arte Grafice “George Ionescu”, 1914. 157 p. (II 50325)
- Acõiunea politicii ruseøti în õårile române, povestitå de organele oficiale franceze. Bucureøti: Cartea
Româneascå, 2000. 160 p. (II 466988)
- Alte poveøti moldoveneøti. Iaøi: Viaõa Româneascå, 1921. 251 p. (II 35252)
- Amintiri. Vol.1. Ce-am auzit dela alõii. Iaøi: Viaõa Româneascå, [s. a.] IV, 288 p. (II 35253)
- Amintiri. Vol.1: Ce-am auzit de la alõii. Bucureøti: Editura Fundaõiei Culturale Române, 1996. 244 p. (II 443776)
- Amintiri din copilårie. Bucureøti: Imprimeria Fundaõiei Culturale “Principele Carol”, 1925. 261 p. (II 4386)
- Amintiri din prima tinereõe. Bucureøti: Imprimeria Fundaõiei Culturale “Principele Carol”, 1927. 252 p. (II 3923)
- Arhiva senatorilor din Chiøinåu øi ocupaõia ruseascå dela 1806-1812. Vol.1-4. Bucureøti, 1909. 4 vol. (Extras
din Analele Academiei Române. Seria I. Tom.31. Mem.6 øi 9. Tom 32. Mem.2 øi 3. Secõ. Istoricå). (IV 1255)
- Conflictul dintre guvernul Moldovei øi Månåstirea Neamõului, de ... Vol.2-1. Bucureøti: Institutul de Arte
Grafice Carol Göbl, Ioan St. Rasidescu, 1910. 2 vol. (Academia Românå. Extras din Analele Academiei Române.
Secõia 2. Tom 32. Memoriile Secõiunii Istorice, 8 øi 11). (IV 8522)
- Cronica Bohotinului, de ... Bucureøtilor, 1905. 167 p. (Analele Academiei Române. Tom 28. Memoriile Secõiunii
Istorice). (IV 1256)
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- Cronica Vascanilor. (Judeõul Suceava) de ... Bucureøti: Inst. de
Arte Grafice “Carol Göbl” Ion St. Rasidescu, 1906. 143 p.
/Extras/. (IV 1258)
- Cu paloøul. Poveste vitejeascå din vremea descålecatului
Moldovei /øi a lui Bogdan I/. Text ales øi stabilit de Gheorghe
Drågan. Iaøi: Junimea, 1972. 479 p. (II 46690)
- Cu paloøul. Poveste vitejeascå din vremea descålecatului
Moldovei. Ediõia a 3-a. Vol.1-2. Cu un cuvânt înainte de
Generalul D. Rosetti. Bucureøti, 1943. 2 vol. (II 3774)
- Cum se cåutau moøiile în Moldova la începutul veacului
XIX. Condica de råfuealå a Hatmanului Råducanu Roset cu
vechilii lui pe anii 1978-1812, de ... Bucureøti: Institutul de Arte
Grafice Carol Göbl, Ioan St. Rasidescu, 1909. 135 p. (Extras din
Analele Academiei Române. Seria 2. Tom 31. Memoriile
Secõiunii Istorice, 4). (IV 8521)
- Despre censura în Moldova, de … Vol.1-4. Bucureøti, 1907. 4
vol. (III 50377)
- Despre succesiunea domnilor Moldovei dintre Laõcu øi
Alexandru cel Bun. Iaøi: Institutul de Arte Grafice øi Editurå
Viaõa Româneascå, 1923. 28 p. /Extras/. (III 22630)
- Despre Unguri øi episcopiile catolice din Moldova, de …
Bucureþti: Institutul De Arte Grafice Carol Gőbl, Ioan St.
Rasidescu, 1905. 76 p. /Extras din Analele Academiei
Române. Seria 2. Tom.27. Memoriile Secõiunii Istorice, 10).
(IV 8517)
- Nici într’un chip în Rusia. Bucureøti: Tipografia øi
Stabilimentul de arte grafice “George Ionescu”, ...1914. 30 p. Ex libris autograf: Dl. Rosetti 1918. (CR XX II 117/1;
II 412531)
- Note genealogice øi biografice despre familiile Buhuø øi Rosetti, foøti proprietari ai moøiei Bohotinul, de …
[Bucureøti], 1906. 36 p. /Extras/. (II 8519)
- Påmântul, såtenii øi ståpânii în Moldova. Tomul 1. De la origini pânå la 1834. Bucureøti: Atelierele grafice
Socec and Co., Societate Anonimå, 1907. V, 555 p. Texte øi în limbile francezå, germanå øi latinå. Note în
subsidiarul paginilor. 1) Ex libris timbru sec: Institutul român pentru relaõiile culturale cu stråinåtatea. 2) Dedicaõie
mss. cåtre I. Kalinderu. (CR XX III 170)
- Pentru adevår øi dreptate. Råspuns unei critice. Iaøi: Tipografia Dacia, P. øi D.Iliescu, 1911. 130 p. /Extras/. (III
48694)
- Pentru ce s-au råsculat õåranii, de … Bucureøti: Atelierele Grafice Socec, 1907. 1 f., 699 p. (III 32795)
- Poveøti moldoveneøti. Iaøi: Viaõa Româneascå, 1920. 237 p. (II 35251)
- Råspuns la o agresiune. Iaøi: Tipografia “Dacia”, 1910. 21 p. /Extras/. (III 26014)
- Un proces de sacrilegiu la 1836 în Moldova, de … Bucureþti: Institutul de Arte Grafice Carol Gőbl, Ioan
St. Rasidescu, 1909. 47 p. /Extras din Analele Academiei Române. Seria 2. Tom 31. Memoriile Secõiunii Istorice, 2).
(IV 8520)
*
- Grèce et Roumanie, par Verax. Paris: Imprimerie Bonvalot-Jouve, 1906. 53 p. (III 18333)
*
- STRUDZA-ØCHEIANU, DIMITRIE C. øi ROSETTI, RADU. Acte øi legiuiri privitoare la chestia õåråneascå
de ... Seria 1 (1-4) _ 2 (1-8). Bucureøti: Atelierele Grafice Socec, Tipografia Nicolaevia; Ploieøti, Tipografia
Progresul, 1907-1908. 12 vol. (III 3379)
(corespondenõå - emitent):

- 1944, martie 28. Rosetti, R. cåtre Georgescu-Tistu, Nic. I buc. MS.29.106
- 1941, aug.22. Rosetti, R. cåtre Georgescu-Tistu, Nicolae. I buc. MS.26.926
- 1941. Rosetti, R. cåtre Kogålniceanu, M. I. I buc. MS.12238
- Rosetti, R. cåtre Popescu-Spineni, Marin. I c.v. LB. rom. MS.29.678.
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- Ambulanõa doamnelor din Iaøi în 1877-1878, de ...
Bucureøti: Monitorul Oficial øi Imprimeriile Statului,
Imprimeria Naõionalå, 1940. 19 p. (Academia Românå.
Memoriile Secõiunii Istorice. Seria III. Tom.XXII. Mem.7). (III
83808)
- Arbaletele de la Muzeul Militar Naõional. Cluj: Cartea
Româneascå, 1931. 12 p. cu fig. /Extras/. (V 10011)
- Biblioteci Naõionale. Paris, Londra, Washington, Moscova,
Academia Românå. Bucureøti, 1947. 19 p. (III 8532)
- Care au fost adevåratele efective ale unor armate din
trecut, de ... Bucureøti: Monitorul Oficial øi Imprimeriile
Statului, Imprimeria Naõionalå, 1943. 20 p. (Analele Academiei
Române. Memoriile Secõiunii Istorice. Seria III. Tomul XXV.
Mem.16). (III 52741)
- Cålåraøii din Valea Siretului în råzboiul de neatârnare, de
... Bucureøti: M. O., Imprimeriile Statului, Imprimeria
Naõionalå, 1939. 43 p. (Academia Românå. Memoriile
Secõiunii Istorice. Seria III. Tomul XXI. Mem.3). (III 64266)
- Câteva extrase din presa englezå. 1877-1878. Bucureøti:
Cartea Româneascå, 1927, p.365-389. /Extras/. (III 72138)
- Centenarul reînfiinõårii artileriei române. Rostul ei în
råzboiul din 1877-1878. De ... Bucureøti: M. O. øi
Imprimeriile Statului, Imprimeria Naõionalå, 1944. 16 p.
(Analele Academiei Române. Memoriile Secõiunii Istorice.
Seria III, tomul XXVI, mem.8). (III 10611)
- Câteva såbii ale lui Constantin Brâncoveanu, de ... Bucureøti: Cultura Naõionalå, 1929. 9 p., 2 f. pl. (Academia
Românå. Memoriile Secõiunii Istorice. Seria III. Tomul X. Mem.I). (III 64773)
- Corespondenõa generalului Gr. Cantilli. Bucureøti: Tipografia E. Marvan, 1931. 46 p. (III 73222)
- Corespondenõa Maiorului D. Giurescu. Bucureøti, 1946. 36 p. (Analele Academiei Române ...). (III 9087)
- Costachi-Rosetti-Teõeanu. 1814-1879. De ... Bucureøti: Academia Românå, 1937. 12 p. (Academia Românå.
Memoriile Secõiunii Istorice. Seria III. Tomul XIX, Mem.18). (III 54293)
- Despre academii øi institute, de ... Bucureøti: Monitorul Oficial øi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naõionalå,
1941. 16 p. (Analele Academiei Române. Memoriile Secõiunii istorice. Seria III, Tom.XXIII, Mem.II). (III 5096)
- Despre unele precizåri recente ale locurilor båtåliilor dela Doljeøti, Vaslui øi Scheia, de ... Bucureøti, /1933/. 9
p. (Academia Românå. Memoriile Secõiunii Istorice. Seria III. Tomul XV. Mem.5). (III 63204)
- Din corespondenõa ineditå a principelui Milan al Serbiei cu colonelul Gheorghe Catargi în timpul råzboiului
din 1877-1878. De ... Bucureøti: Monitorul Oficial øi Imprimeriile Statului, Imprimeia Naõionalå, 1935. 49 p.
(Academia Românå. Memoriile Secõiunii Istorice. Seria III. Tom XVII. Mem.3). (III 120157)
- Din vremea lui Øtefan cel Mare, de ... Bucureøti: Cartea Româneascå, 1932. 32 p. (Cunoøtinõe folositoare. Seria
C. Din Lumea Largå, Nr.43). (II 109299)
- Directive pentru reorganizarea øcoalelor. Bucureøti, 1941. 7 p. /Extras/. (III 4714)
- Documente inedite relative la corpul de observaõie de la Gruia /1876/, de ... Cluj: Tiparul Institutului de Arte
Grafice “Ardealul”, 1929, p.307-340. /Extras/. (III 74321)
- Documente privitoare la misiunea lui Dimitrie Bråtianu la Constantinopole, în toamna 1876 øi alte
documente din arhiva d-lui G. Cantacuzino, de ... Bucureøti: M. O. øi Impri-meriile Statului, Imprimeria
Naõionalå, 1943. 55 p. (III 53315)
- Duelul beizade Miticå-Lascår Rosetti 1/13 decembrie 1841. Bucureøti: Editura Fundaõiei Culturale Mihail
Kogålniceanu, 1941. 12 p. /Extras/. (III 33425)
- Ecoul printre românii din Paris a intrårei oøtirii lui Bem în Moldova (August 1849). Bucureøti: Editura
Fundaõiei Culturale Mihail Kogålniceanu, 1942. 4 p./Extras/. (III 62919)
- Essais par l’art militaire des roumains. Bucureøti: Monitorul Oficial øi imprimeriile statului, Imprimeria
naõionalå, 1935. 200 p. cu pl. øi h., [3] h. Cu dedicaõia mss. a autorului cåtre N. Cartojan. Bibliografie p.193-200.
(CR XX III 302; III 32438)
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- Evoluõiunea mijloacelor øi a chipului de înfåptuire a råzboiului, dela moartea lui Øtefan cel Mare pânå la a
lui Matei Basarab, de ... Vol.1-5. Bucureøti: Cultura Naõionalå, Monitorul Oficial øi Imprimeriile Statului,
Imprimeria Naõionalå, 1930-1933. (Academia Românå. Memoriile Secõiunii Istorice. Seria III. Tom 11-12, 14.
Mem.26, 9, 10, 19). (III 52929)
- Fåuritorii de seamå ai neatârnårii României, de ... Bucureøti: Monitorul Oficial øi Imprimeriile Statului,
Imprimeria Naõionalå, 1946. 24 p. (Analele Academiei Române. Memoriile Secõiunii Istorice. Seria 3. Tom 28.
Mem.3). (III 10089)
- Garda Naõionalå. Scurt istoric. Rostul ei în råzboiul din 1877-1878, de ... Bucureøti: Monitorul Oficial øi
Imprimeriile Statului, Imprimeria Naõionalå, 1943. 28 p. (Analele Academiei Române. Memoriile Secõiunii istorice.
Seria III. Tomul 25. Mem.10). (III 52747)
- Gânduri despre vitejie în trecutul românesc. Discurs rostit la 27 Mai 1935, în øedinõa solemnå, de generalul
R. Rosetti, cu råspunsul D-lui Al. Lapedatu. Bucureøti: Monitorul Oficial øi Imprimeriile Statului, Imprimeria
Naõionalå, 1935. 25 p. (Academia Românå. Discursuri de recepõiune, 65). (III 63206)
- Gheorghe I. Donici, de ... Bucureøti: Editura Cartea Româneascå, 1934. 29 p. (Cunoøtinõe folositoare. Seria C. Din
lumea largå). (II 89948)
- Graniõele Moldovei pe vremea lui Øtefan cel Mare, de ... Bucureøti, 1933. 11 p. (Academia Românå. Memoriile
Secõiunii istorice. Seria III. Tom 15. Mem.3). (III 70728)
- Istoria artei militare a românilor pânå la mijlocul veacului al XVII-lea, de ... Bucureøti: Monitorul Oficial øi
Imprimeriile Statului, Imprimeria Naõionalå, 1947. 622 p. cu plan., 6 f. pl. (Academia Românå. Studii øi cercetåri. 74).
(III 5305)
- Începuturile artei militare în cuprinsul României de azi. (Din paleolitic pânå la întemeierea Principatelor),
de ... Bucureøti: Monitorul Oficial øi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naõionalå, Cartea Româneascå, 1937. 51 p.
(Academia Românå. Memoriile secõiunii istorice. Seria 3. Tom.14. Mem.10). (III 3654)
- Încercåri critice asupra råzboaielor din anii 1475 øi 1476 dintre Øtefan cel Mare øi Turci. Bucureøti: Atelierele
Grafice “Flacåra”, 1914. 44 p. (III 16410)
- Însemnåtatea istoricå a cåderei Plevnei (28 Noemvrie – 10 Decemvrie 1877). De ... Bucureøti, 1937. 11 p.
(Academia Românå. Memoriile Secõiunii istorice. Seria 3. Tom 19. Mem.23). (III 84318)
- Mårturisiri. Vol.1-2. Bucureøti: Bucovina, I. E. Torouõiu, 1940-1941. 2 vol. (“Convorbiri literare”). (III 19292)
- Mårturisiri: (1914-1919). Bucureøti: Modelism, 1997. 400 p. (II 455735)
- Moartea viteazå a unor ofiõeri. Bucureøti, 1947. 27 p.
(III 9085)
- Notele unui ofiõer norvegian înaintea øi în timpul råzboiul
de neatârnare. 1876-1878. Bucureøti, 1928. 65 p. (Academia
Românå. Memoriile Secõiunii istorice. Seria 3. Tom.8. Mem.9).
(III 5093)
- O despårõenie în anul 1850. Pricina øi urmårile sale. De ...
Bucureøti: Monitorul Oficial øi Imprimeriile Statului,
Imprimeria Naõionalå, 1946. 21 p. + 1 f. pl. + f. tab. gen.
(Analele Academiei Române. Memoriile Secõiunii istorice.
Seria 3. Tomul 28. Mem.8). (III 8947)
- O micå întregire la istoria lui Øtefan cel Mare, de ...
Bucureøti: Imprimeria Naõionalå, 1934. 14 p. (Academia
Românå. Memoriile Secõiunii istorice. Seria 3. Tom 16,
Mem.4). (III 37539)
- Operaõiuni militare puõin cunoscute din råzboiul pentru
independenõå, de ... Bucureøti: Monitorul Oficial øi
Imprimeriile Statului, Imprimeria Naõionalå, 1944. 44 p.
(Analele Academiei Române. Memoriile Secõiunii Istorice.
Seria 3. Tom.26. Mem.2). (III 10620)
- Partea luatå din armata românå în råzboiul din 1877-1878.
Bucureøti: Cultura Naõionalå, 1926. 168[-172] p., [14] h. parõial
color. (CR XX III 80)
- Partea luatå de armata românå în råsboiul din 1877-1878.
Bucureøti: Cultura Naõionalå, 1926. 171 p. + 14 f. plan.
(III 1543)
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- Partea luatå de regimentul 47/72 infanterie în råsboiul pentru întregirea neamului. 1/14 August 1914 – 1/14
Iulie 1918. Bucureøti, /1923/. 2 f. + 354 p. (III 2411)
- Participarea populaõiei civile la råsboiul din 1877-1878. Bucureøti, 1941. 17 p. (Analele Academiei Române.
Memoriile Secõiunii Istorice. Seria III. Tom 23. Mem.10). (III 5095)
- Privire generalå asupra artei militare a Românilor, de ... Bucureøti: Monitorul Oficial øi Imprimeriile Statului,
Imprimeria Naõionalå, 1944. 14 p. (Analele Academiei Române. Memoriile Secõiunii Istorice. Seria 3. Tom.26.
Mem.15). (III 10447)
- Problema militarå româneascå. Alaltåieri – ieri – azi, de ... Bucureøti, 1934. 16 p. (Academia Românå.
Memoriile Secõiunii Istorice. Seria 3. Tom.15. Mem.2). (III 62104)
- Proiecte de operaõiuni în anii 1876-1878, de ... Bucureøti: Monitorul Oficial øi Imprimeriile Statului, Imprimeria
Naõionalå, 1945. 17 p. (Analele Academiei Române. Seria 3. Tom.27. Mem.4). (III 10452)
- Psihologia luptåtorului moldovean în secolul al XV-lea. Bucureøti: Imprimeriile “Curentul”, 1940. 9 p. /Extras/.
(III 148455)
- Rapoarte daneze asupra råzboiului din 1877 - 1878, de ... Bucureøti: Cultura Naõionalå, 1929. 19 p. (Academia
Românå. Memoriile Secõiunii Istorice. Seria 3. Tom.9. Mem.9). (III 5092)
- Regele Carol I militar. Bucureøti: Editura Fundaõiei Culturale Mihail Kogålniceanu, 1940. 14 p. /Extras/.
(III 122152)
- Regulamentul infanteriei franceze din 1 August 1791 øi influenõa lui asupra regulamentelor de cari
s-au servit oøtirile româneøti sub regimul Regulamentului Organic (1830-1860). De ... Bucureøti:
Cultura Naõionalå, 1928. 8 p. (Academia Românå. Memoriile Secõiunii Istorice. Seria 3. Tom.8. Mem.8).
(III 61745)
- Relaõii anglo-române în perioada råzboiului din 1877-1878. Vålenii-de-Munte: Aøezåmântul tipografic “Datina
Româneascå”, 1928. 14 p. (III 70683)
- Spicuiri din dosare, privitoare la råzboiul din 1877-1878, de ... Bucureøti: Monitorul Oficial øi Imprimeriile
Statului, Imprimeria Naõionalå, 1942. 15 p. (Analele Academiei Române. Memoriile Secõiunii Istorice. Seria 3.
Tom.24. Mem.8). (III 54854)
- Studii asupra chipului cum se fåptuia råzboiul de cåtre Øtefan cel Mare, de ... Bucureøti: Cultura Naõionalå,
1925. 78 p. (Academia Românå. Memoriile Secõiunii Istorice. Seria 3. Tom.4. Mem.9). (III 5102)
- Studii asupra chipului cum se fåptuia råsboiul de cåtre Øtefan cel Mare, de ... Memoriul 4 øi 5. Bucureøti:
Cultura Naõionalå, 1926. 71 p. cu h., 20 f. pl., plan. øi h. (Academia Românå. Memoriile Secõiunii Istorice. Seria 3.
Tom.6. Mem.1). (III 5094)
- Øtiri mårunte øi note relative la istoria armamentului la noi. Când s-a adoptat steagul tricolor la noi. de ...
Bucureøti: Cultura Naõionalå, 1930. 11 p., 2 f. pl. (Academia Românå. Memoriile Secõiunii Istorice. Seria 3. Tom.11.
Mem.2). (III 5103)
- Termenii militari din dicõionarele øi enciclopediile noastre, de ... Øedinõa dela 22 Ianuarie 1937. Bucureøti,
1937. 13 p. (Academia Românå. Memoriile Secõiunii Literare. Seria 3. Tom.8. Mem.3). (III 84303)
- Õarå micå, oameni tari. Sibiu, 1944. 12 p. /Extras/. (III 10719)
- Un adevår ce trebuieøte spus. /În legåturå cu reducerea numårului unitåõilor în timp de pace/. Bucureøti:
Institutul de Arte Grafice Råsåritul, 1922. 8 p. (II 101420)
- Un capitol al luptei pentru neatârnare. Bucureøti, 1944. 36 p. (III 10563)
- Un document inedit asupra miøcårii dela 3 August 1865. (Scrisoarea lui Nicolae Rosetti Bålånescu cåtre
Alex. Ion Cuza). Bucureøti: Monitorul Oficial øi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naõionalå, 1934. 14 p. + 1 f.
facs. (Academia Românå. Memoriile Secõiunii Istorice. Seria 3. Tom.15. Mem.4). (III 3656)
- Un episod din anii 1848-49 în Transilvania. Apårarea Munõilor Apuseni în primåvara øi vara anului 1849.
Bucureøti: Cartea Româneascå, 1927. 118 p., 5 f. h. (III 67946)
- Un studiu asupra artei militare la români, de ... Bucureøti: Monitorul Oficial øi Imprimeriile Statului,
Imprimeria Naõionalå, 1940. 10 p. cu h. (Academia Românå. Memoriile Secõiunii Istorice. Seria 3. Tom.22.
Mem.14). (III 63205)
- Un uitat: Generalul Ion Em. Florescu, de ... Bucureøti: Monitorul Oficial øi Imprimeriile Statului, Imprimeria
Naõionalå, Cartea Româneascå, 1937. 31 p. (Academia Românå. Memoriile Secõiunii Istorice. Secõia 3. Tom.19.
Mem.1). (III 3657)
- Essais sur l’art militaire des Roumains. Bucureøti: Monitorul Oficial øi Imprimeriile Statului, Imprimeria
Naõionalå, 1935. 200 p. cu plan. øi h., 2 f. h. (III 32438)
- L’influence du régime de la propriété foncière sur l’organisation, la tactique et la stratégie des armées
roumaines au XV-ème siècle, par ... Bucureøti: Cultura Naõionalå, 1929. 8 p.

15

Dan Erceanu

Eveniment

UN EVENIMENT IN CULTURA ROMANA:
EDIŢIA JUBILIARA A BIBLIEI SFANTULUI SINOD
REDACTATA ŞI ADNOTATA DE ÎNALT PREA SFINŢITUL
BARTOLOMEU ANANIA, ARHIEPISCOPUL CLUJULUI ŞI AL FELEACULUI

I. Despre Biblie øi Galaxia în care inocenõi råtåcim1

Biblia a existat dintotdeauna. Cuvântul Domnului trebuia numai scris. Cu asta s-a îndeletnicit un mic popor din
Asia Micå. Scrierile în suluri s-au metamorfozat în cårõi legate, aøa cum le øtim aståzi. Cartea a råspândit Cuvântul
Domnului. La început, în evul mediu european, cårõile erau copiate cu mare caznå de copiøti - de obicei în mânåstiri
- pânå când în mintea unui neamõ s-a coagulat - prin ce alchimie misticå ?- substanõa unei idei simple: tiparul cu
litere mobile. De atunci, omul este singur cu cartea lui.
Fiind nevoit så-øi påråseascå oraøul natal Mainz, Friele Gensflisch zur Laden alias Johannes Gutemberg øi-a
întemeiat la Strassburg - nume de actualå semnificaõie - galaxia în care vom mai naviga o bunå parte din timpul care
ne-a mai råmas.
Întreprinderea care ne-a schimbat viaõa de câteva veacuri bune a fost uitatå, pânå când, în 1741, un profesor de
istorie din Göttingen, Johann David Kölher, descoperå actul notarial din 6 noiembrie 1455, întocmit la cererea lui
Johannes Fust. Purtåtorul acestui nume era partenerul de afaceri al numitului Gutemberg de la care acesta
împrumutase o sumå frumuøicå, dacå nu chiar o avere la vremea respectivå – 1.600 guldeni, bani cu care
întreprinzåtorul bijutier din Mainz trebuia så cumpere prese, local, så plåteascå oameni øi så vândå cu profit
produsul. Nereuøind så restituie la termen suma, Gutemberg e obligat de tribunal så-i predea reclamantului tot
materialul imprimat, stocurile de hârtie, presele etc.
Alt document din acelaøi an 1455 - o scrisoare semnatå de Enea Silvio Piccolomini, viitorul Papa Pius al II- lea,
în care acesta descrie întâlnirea pe care a avut-o la Frankfurt cu un om extraordinar (omul nostru) care i-a aråtat
câteva caiete imprimate cu textul Bibliei „frumos lucrate øi foarte uøor de citit, chiar fårå ochelari”.
Primele exemplare au fost tipårite în douå culori, primul rând cu roøu, fapt care impunea intrarea hârtiei de douå
ori în preså øi adåugarea unui timp necesar uscårii. Decizia „managerialå” pentru a face mai ieftin „procesul de
producõie” a dus firesc la tipårirea textului numai cu negru, fårå letrinå øi fårå primul rând al capitolelor. Renunõând
la culoarea roøie, paginile s-au tipårit fårå rândul (sau rândurile) de sus, acesta (acestea) urmând a se scrie de mânå,
cu cernealå roøie.
Textele biblice erau tipårite pe caiete-fascicule, urmând ca ele så fie legate de cumpåråtor, care, pe lângå
meøterul legåtor, trebuia så apeleze øi la un copist pentru letrinå øi pentru primul rând. Hârtia - de cea mai bunå
calitate - a fost comandatå în Piemont. Ca urmare a unei probabile augmentåri de tiraj, motivatå øi ea economic, a
mai fost comandatå o cantitate de hârtie, de aceastå datå de „categoria a II-a”. Aøa se face cå un caiet are prima (sau
primele pagini) dintr-un anume fel de hârtie, iar în interior – din celålalt sortiment.
În total, Biblia lui Gutemberg a fost tipåritå pe trei feluri de suport - cele douå sorturi de hârtie piemontezå øi
velur. Acesta din urmå a fost obõinut prin sacrificarea a 170 de viõei din care au fost realizate aproape 1.300 de
pagini.
Caracterul de literå folosit era Textura - utilizat de copiøti din evidenta dorinõå a „întreprinzåtorului” ca produsul
såu så rivalizeze în frumuseõe cu manuscrisele.
Dupå cum se poate observa, încå de pe atunci, soarta unicatului era så fie imitat øi multiplicat industrial. Un
conservator øi un fizician de la Universitatea din Princeton, urmårind un program de digitizare a unor pasaje din
diverse exemplare ale Bibliei, au observat cå literele sunt diferite între ele. Paul Nedham a fost mai întâi uimit cå
litera i nu era mereu aceeaøi. Tot aøa øi cu celelalte litere. Astfel, a ajuns la concluzia cå Gutemberg nu a inventat de
fapt forma (negativul) în metal, ci a folosit amprenta låsatå de litera gravatå într-un material cu plasticitate - påmânt
fin -, în care se turna metalul. „Negativul” trebuia deci mereu refåcut. Pentru unele litere, s-a ajuns chiar pânå la 10
variante. S-a ajuns la concluzia cå Gutemberg a folosit 53 de capitale, 158 de majuscule, 79 ligaturi (grupuri de
litere pe care copiøtii obiønuiau så le uneascå), 4 abrevieri øi 5 semne de punctuaõie.
Cerneala era obõinutå din negru de fum, ulei de in, ulei de nucå, terebentinå, roøu vermillon, ambrå. Cantitåõile
1. Am consultat pentru expunerea de faõå autorii: Alain Decaux, Laurent Theis, Israel Finkelstein, Neil Ascher Silberman, Marek Halter, Joseph
Sitruk, François Giron, Frédéric Levino, Thomas Römer, Claude Weill, Înalt Preasfinõia Sa Bartolomeu øi încå alõi câõiva autori, mai puõin cunoscuõi.
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erau preparate zilnic, de unde micile variaõii între pagini.
La început, paginile se tipåreau la 40 de rânduri,
„gândul de pe urmå” al „gutembergului” hotårând pe
parcurs un numår de 42 de rânduri la paginå (vezi preõul
de cost!).
Textul biblic ales este cel care era cel mai råspândit
în epocå - în latina vulgata, tradus de Sfântul
Jeronimus (cel reprezentat de Dürer într-o celebrå
gravurå - Jeronimus, aøezat în prim plan, stå cuminte,
împreunå cu un cåõeluø øi un leu, chezaøi la liniøtea
lucrårii sfântului).
Au fost imprimate în total 180 de Biblii, 35 pe
velur øi 145 pe hârtie, într-un interval de 21 de luni. Un
exemplar pe velur se vindea cu preõul de 100 de guldeni,
care reprezenta costul unei case burgheze din Mainz-ul
secolului al XV-lea; cel imprimat pe hârtie - cu circa 30
de guldeni, øi aceasta o sumå importantå la vremea
aceea. „Publicul-õintå” erau universitåõile, mânåstirile,
bisericile, potenõaõii.
Biblia sa øi-a pierdut urmele în timp øi, cale de trei
secole, autorul a fost dat uitårii, dupå cum am våzut,
pânå la descoperirea actului din 1455. Prin 1760,
Guillaume François de Bure, bibliofil norocos,
cotrobåind prin biblioteca Mazarin, då peste o biblie
veche cumpåratå de cardinal (mare colecõionar de biblii)
øi, cercetând-o atent, observå cå litera goticå este identicå cu cea folositå într-o psaltire tipåritå de Gutemberg în
1457. Bingo! Aøa a reapårut, dupå trei sute de ani, Gutemberg øi Biblia sa, fapt care a declanøat firesc o modå, o
vânåtoare prin mânåstiri, biserici, vechi biblioteci. Unele biblii au fost cumpårate pe nimic, precum icoanele vechi
din Maramureø, schimbate pe imagini noi, tipårite în culori õipåtoare. Aøa se constituie uneori colecõii importante øi
averi impresionante… Fostul bijutier Gutemberg, executat judecåtoreøte, a îmbogåõit astfel mulõi oportuniøti. El este
øi autorul unor invenõii, printre care un periscop cu ajutorul cåruia pelerinii puteau zåri, peste mulõimea îmbulzitå,
moaøtele pentru care îndelung cålåtoriserå. A mai tipårit psaltiri, un almanah (nume care în arabå semnificå timp) øi
chiar indulgenõe papale, menite a finanõa råzboiul cu turcii. Øi ne-a integrat într-o galaxie. Galaxia cårõilor de pe
planeta Påmânt, din sistemul nostru solar, din Calea Lactee, din Universul acesta pe care nu încetåm a-l scormoni…

II. Biblia - un øantier de trei mii de ani

Originea Bibliei se pierde în adâncul timpului, acolo unde de fapt începe Istoria - în Orientul Apropiat, påmântul
lui Abraham, påmântul vechilor civilizaõii. Uta Napistim este tatål Noe, înainte de a se consemna cå suntem fåcuõi
din õårânå.
În secolul XIII î.H. când va fi tråit Moise - a cårui existenõå este improbabilå, dupå unii autori -, nu exista un
alfabet al poporului lui Israel, o scriere. Directorul Institutului de Arheologie din Tel-Aviv, Israel Finkelstein
împreunå cu Asher Silberman, fårå a pune la îndoialå caracterul sacru al Bibliei øi bazându-se pe descoperirile
lingvistice øi arheologice la zi, încearcå, în Biblia dezvåluitå, o istoricizare foarte potrivitå omului modern a cårui
arie de cunoaøtere este în continuå „dilatare”.
Potrivit autorilor, în sec. X î.H., Ierusalimul øi Hebronul erau departe de a fi cetåõi impunåtoare. Împreunå cu
alte câteva sate dimprejurul lor, numårau 1.000 de suflete. Nucleul regatului lui David øi al lui Solomon era o micå
aøezare în jurul templului, cu foarte puõine clådiri durabile în jur øi fårå zid de incintå (aøadar, legenda despre
haremul de 1.000 de soõii øi concubine ale lui Solomon e doar o ridicare la puterea „XXL” a realitåõii).
Societatea canaaneanå a evoluat timp de o mie de ani, triburile nomade aøezându-se treptat, devenind sedentare,
prin micile øi nesfârøitele råzboaie locale øi prin cucerirea de noi påmânturi. Acestei populaõii i s-a adåugat în timp
un mic grup de aceeaøi sorginte, plecat øi întors din Egipt sau din altå civilizaõie øi influenõat evident de ceea ce a tråit
printre stråini. Despre Egipt - o civilizaõie de un rafinament øi de o complexitate care nu înceteazå pânå azi så fie un
domeniu de cercetare øi de interpretare - se poate bånui cå a influenõat, prin reforma lui Akhenaton, monoteismul
micului popor de påstori (deøi nu existå nici o probå materialå privind prezenõa în Egipt a evreilor, Exodul sau
råtåcirea lor prin deøert, timp de 40 de ani; Stela Merheptah - sfârøitul secolului al XIII-lea î.H. - menõioneazå totuøi
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victoria faraonului împotriva lui Israel).
Istoria lui Israel a început så fie scriså în
secolul VII î.H., când faptele petrecute cu multe
veacuri în urmå erau transmise oral øi îmbogåõite
de povestitori, de la generaõie la generaõie, cu
legendele påmânturilor, cu cele våzute øi auzite de
ei în avatarul cåutårii propriului „drum” spre Õara
Promiså. Amintim øi de oralitatea unei alte mari
culturi - a grecilor - pânå în sec. VI î.H, sau de
Evangheliile scrise la o relativ mare distanõå de la
moartea øi învierea lui Crist. Ideea monoteistå se
cristalizeazå (ea fiind motivatå øi politic), pentru
ca micul popor de nomazi, având un singur
Dumnezeu, så se închine unui singur templu, într-un
singur loc sfânt – Ierusalimul.
În secolul VII î.H. este constituit statul
evreilor, gândit så supravieõuiascå puternicelor
presiuni ale marilor imperii din jur. Înscrisul divin
putea legitima lovitura de stat: Iehu îi ucide pe
Ioram, regele lui Israel, øi pe Ohazia, regele lui
Iuda, „legând” regatele øi råzbunând astfel
slåbiciunea lui Ahab care, de dragul Isabelei,
tolera cultul lui Baal.
Biblia constituie prima tentativå de scriere a
istoriei unui popor. Aceastå scriere pune în ordine
relaõia dintre Dumnezeu øi poporul såu, precizând
scopurile, nevoile øi obiectivele urmaøilor
regatului lui David. Aøa a fost så fie ca mari
imperii - babilonian, celasirian, hitit, egiptean,
civilizaõiile cele mai rafinate - så lase pe umerii
unui mic popor, fårå putere militarå, fårå forõå
economicå sau mare tradiõie culturalå, acel suflu creator ce a dat naøtere Cårõii Cårõilor, cea care nu înceteazå a fi
scriså, care hråneøte temele fundamentale ale omului øi care ne oferå surprize chiar øi aståzi.
Sfânta Scripturå este un øantier în perpetuå cercetare de trei mii de ani încoace. Spre ilustrare, în grotele din
Qumran au fost gåsite scrieri (Manuscrisele de la Marea Moartå) în care se aflå øi un psalm necunoscut (al 151-lea),
publicat în 1963.
Dupå cum aratå autorii mai sus citaõi, în mod paradoxal, dupå ocuparea Ierusalimului de cåtre Nabucodonosor,
în 587, øi pânå la întoarcerea din exil a elitelor, în 538 î.H, a fost epoca cea mai bogatå în scrieri. A putut fi stabilitå
o cronologie a scrierii Vechiului Testament øi a tradiõiei despre Abraham, Isaac øi Iosif (anul 1000).
Geneza apare în perioada exilului din Babilon, cu toate cå istoria lui Adam øi Eva (Eva dintr-un os
„surnuméraire” – vezi Bossuet) este anterioarå. Sunt câteva tehnici de criticå literarå care permit datarea
fragmentelor. Una ar fi cea a reluårii - atunci când se revine asupra unui text mai vechi, se reia ultimul pasaj; în
felul acesta, devin distincte formulårile folosite într-un anume timp istoric sau anumite ideologii. Un alt criteriu de
datare îl reprezintå evoluõia limbii, influenõa aramaicei - limbå folositå în imperiul Babilonian - asupra
paleoebraicei.
Sinteza realizatå în timpul exilului Babilonian a devenit Pentateuhul - cele cinci cårõi canonice. Schimbarea
grafiei - aøa numita scriere ebraicå patratå a cårei folosinõå începe cu Esdras – dateazå din anul 400 î.H. Textul lui
Esdras a devenit de neatins, mai târziu tradiõia rabinicå permiõând numai comentarii – Mishna - sau comentarii la
comentarii - Talmudul. Profeõiile Neviim sunt scrise în epoca persanå, iar Scrierile Katuvim în epoca elenisticå.
Compoziõia finalå a Vechiului Testament a fost stabilitå între 170-130 î.H, dupå cåderea Ierusalimului la Yahne
lângå Jaffa când „s-a închis lista profeõilor”, ultimul fiind Daniel, øi când scrierile mai mult sau mai puõin profetice
au generat printre altele øi råzboiul împotriva romanilor.
Prima dovadå materialå a scrierii sacre se gåseøte pe o bijuterie din sec. VI î.H. pe care sunt inscripõionate în
litere ebraice iniõialele Dumnezeului ebraic - I.H.W.H. care se pot pronunõa, în funcõie de vocalele adåugate,
IAHWE sau IEHOWAH, precum øi pe un mic fragment din Cartea a patra - Numerele. Tetragrama IHWH, scriså
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în paleoebraicå, este semn cå numele lui Dumnezeu nu trebuie pronunõat, aøa cå evreii îl citesc Adonai sau Elohim.
Pentru evrei, Biblia înseamnå Vechiul Testament, ei aøteptându-l în continuare pe Mesia, øi conõine Torra sau
Legea, Profeõi øi Scrieri. Pentru creøtini, Biblia înseamnå Vechiul øi Noul Testament.
Biblia creøtinå, aøa cum este cunoscutå ea aståzi, a fost împårõitå pe capitole - la începutul sec. XIII d. H. - de
cåtre episcopul Etienne Lanton øi în versete de cåtre tipograful parizian Robert Stefan, în 1551.
Cartea Cårõilor reprezintå întruchiparea lucrårii oamenilor asupra misterului divin. Dupå cardinalul Poupard,
preøedintele Consiliului Pontifical pentru Culturå, Biblia este mesajul Tatålui cåtre Fiu sau al lui Dumnezeu cåtre
poporul oamenilor. Chateaubriand obiønuia så spunå cå nu existå problemå în viaõa unui om cåreia så nu-i
corespundå un verset din Biblie „qui semble dicté tout exprès”, iar „tânåra babå” din marmora lui Houdon, Voltaire,
inversând rolurile, zicea ca omul l-a creat pe Dumnezeu dupå chipul såu. În schimb, Bossuet îl învaõå pe Delfinul
Franõei cå Dumnezeu este regele regilor.

III. Traduttore tradittore?

„Cel care traduce literå cu literå scrierile sfinte este falsificator, cel care adaugå ceva acestora comite o
blasfemie” zice Talmudul. Dupå fondarea imperiului lui Alexandru cel Mare (332 î.H). øi debutul epocii helenistice,
greaca a devenit cea mai råspânditå limbå. În aceastå perioadå au început så fie traduse cårõile sfinte.
Traducerea Bibliei ridicå uriaøe probleme de interpretare a unor termeni øi sensuri care sunt de multe ori
criptice. Prima traducere a fost „comandatå” de Ptolemeu al II-lea Filadelful, în a doua jumåtate a secolului al III-lea
înainte de Cristos. El a adus în acest scop la Alexandria 72 de înõelepõi din Palestina - câte 6 din fiecare trib. Tradiõia
spune cå aceøtia au lucrat separat, sub semnul Duhului Sfânt, versiunile lor dovedindu-se în final identice. Aceastå
traducere a fost consideratå „al doilea original al Vechiului Testament”, Septuaginta devenind textul relevat care,
împreunå cu Evangheliile, au servit mai târziu încreøtinårii Råsåritului european ortodox.
Limba greacå a devenit pentru creøtini limba sfântå în aøa måsurå încât, într-o scrisoare, Sfântul Augustin îl
cearta pe Sfântul Jeronimus care, în secret, consultând o pleiadå de rabini, tradusese textul Bibliei din greacå în
latinå. Mai târziu, råzboaiele religioase au fost øi råzboaie ale traducerilor. „Vulgata” lui Jeronimus trebuia coborâtå
în stradå pentru a fi înõeleaså de popor. Luther a tradus Biblia în germanå în 1534, iar Castellion în francezå în
1535. Erasmus, în secolul XVI, afirma necesitatea traducerii textelor biblice, „vulgarizarea” lor, stigmatizând
aøadar folosirea textelor sfinte cu scopul de a justifica uciderea sau impunerea cu forõa a credinõei. La rândul ei,
Contrareforma reinstituie Vulgata ca text sacru; aceastå idee s-a perpetuat pânå în secolul XX.
Dupå al II-lea råzboi mondial, prima Biblie – Biblia de la Ierusalim, numitå øi Biblia Ecumenicå – va fi
realizatå de dominicani. Amintim øi traducerea lui Émile Osty – Paris, Seuil, 1973. Pentru Biserica Anglicanå,
traducerea acceptatå este cea a lui William Tyndale - aøa numita King James Version.
Biblia råmâne în continuare cea mai råspânditå carte. În anii comunismului, presa cita surse evident îndoielnice
sau statistici trunchiate, pretinzând cå scrierile lui Lenin dominau producõia mondialå de carte (bineînõeles, scrierile
lui øi ale celor ca el erau considerate „sfinte”...).
Alianõa Biblicå Universalå - A.B.U., cu sediul în Reading – Londra, are 6.000 de angajaõi, cu un buget de 150
de milioane euro øi tipåreøte anual 25 de milioane de exemplare.
Biblia este traduså integral în 371 de limbi øi parõial în 2.303, inclusiv în esperanto øi volapük. În afarå de
formatul tradiõional, pe hârtie, ea este editatå øi pe casete, DVD, CD-Rom, Braille. De la începutul Secolului XIX øi
pânå aståzi, Biblia s-a tipårit în 6 miliarde de exemplare.
Biblia nu aparõine numai Bisericii, ea a devenit în timp obiect de interes public. Cartea sfântå a devenit înså øi o
afacere. Editura Bayard din Paris a investit 150 milioane de franci, mobilizând exegeõi øi diverøi specialiøti pentru
ediõia ce-i poartå numele. Ea a pregåtit øi o ediõie ilustratå pentru tineret. Tot de curând, a apårut la Ierusalim Biblia
ilustratå, cu fotografii realizate de agenõia Magnum. În ceea ce priveøte Õårile Române, putem cita Biblia de la
Bucureøti a lui Øerban, din 1688, Biblia de la Blaj - 1795, Biblia lui Øaguna – Sibiu, 1858, Biblia lui Gala
Galaction, Nicodim Munteanu øi Vasile Radu - 1936 (editatå øi de Fundaõiile Regale, în 1938), ediõia Nicodim
Munteanu – 1944. În anii socialismului, a fost tipårit un numår de 400.000 de exemplare, pentru nevoile bisericeøti,
sub patriarhii Justinian Marina øi Justin Moisescu.
IV. Despre ediõia jubiliarå a Bibliei Sfântului Sinod în redactarea øi adnotarea Înalt Prea Sfinõitului
Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Clujului øi al Feleacului
Eveniment de mare semnificaõie pentru cultura românilor, publicarea ultimei traduceri a Cårõii Sfinte apare cu o
prefaõå øi cu binecuvântarea Patriarhului Teoctist, care pomeneøte apariõiile traducerii Bibliei øi råspândirea sa în
Õårile Române. În Transilvania, textele biblice au fost cunoscute prin lucrarea diaconului Coresi - Liturghierul
(1570), prin Palia de la Oråøtie (1582), precum øi prin unele cårõi din Vechiul Testament.
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Mitropolitul Simeon Øtefan publica în româneøte, pentru prima oarå în întregime, Noul Testament, la 1648. În
1688 apare la Bucureøti Biblia lui Øerban, traduså dupå Septuaginta. Dupå cum aratå øi Prea Fericitul Teoctist,
„Noul Testament de la Alba-Iulia, ca øi Biblia de la Bucureøti, încoronau ani buni de muncå a copiøtilor din mânåstiri
øi sate, iscusiõi fåuritori de manuscrise în limba românå, aflate, dupå vremi, råspândite în õinuturile româneøti”.
Biblia de la Bucureøti a stat la baza ediõiilor ce i-au urmat, însoõind în timp dezvoltarea øi îmbogåõirea limbii literare.
În 1914 a apårut Biblia Sfântului Sinod sub îngrijirea lui Miron Cristea, care avea så devinå mai târziu primul
Patriarh al României Mari. În 1944 - o altå ediõie sinodalå a Sfintei Scripturi, în îngrijirea patriarhului Nicodim
Munteanu. În 1968 øi 1975 s-au tipårit câte 100.000 de exemplare, în timpul Patriarhului Justinian Moisescu; în
1982 - încå o ediõie.
Aducem aståzi laudå acestei ultime ediõii a Sfântului Sinod, lucrarea cea mai amplå (cu cel mai mare aparat
critic) de pânå acum a Scrierilor Sfinte în limba românå. „Biblia e Cartea care cuprinde cårõile. Biblia, aøadar, este
Biblioteca, Biblioteca prin excelenõå, singurå øi singularå în dumnezeiasca ei umanitate”. Aøa începe în Cuvântul
låmuritor al Sfintei Scripturi - ispråvitå, la începutul celui de al treilea mileniu, de Bartolomeu al Clujului, literat øi
ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, împreunå cu feluriõi alõi ostenitori - lunga øi dramatica istorie a textului biblic,
cu autori sacri sau profani, cu limbi originale sau derivate, cu graiuri uitate sau stâlcite, cu traduceri bune sau mai
puõin bune, cu copiøti atenõi sau osteniõi, cu tomuri, codici øi colecõii vråfuite, cu studii øi cercetåri savante, cu
evaluåri semantice øi ediõii critice, toate în ultimå instanõå menite så-i redea filologiei transparenõa teologicå prin
care „cuvintele redevin Cuvânt”. Ca operå literarå, Biblia înmånuncheazå un „beløug de genuri øi specii, poezie
liricå øi epicå, istoriografie, legislaõie, imnuri sacre øi sapienõiale, pagini profetice øi apocaliptice, proze scurte øi
nuclee de roman, scenarii dramatice øi eseuri filozofice, sentinõe aforistice øi incantaõii prozodice…”.
Cu textul în faõå øi cu cele paralele însemnate alåturi, cu trimiterile øi adnotårile, înõelesul din spatele cuvintelor
netezeøte calea înõelegerii sensurilor scrierii øi totodatå calea cåtre marea culturå europeanå care stå sub semnul ei.
Ultimele cårõi ale Bibliei - Evangheliile, cele care sunt menite så ridice „înõelegerea la Cunoaøtere, la apropierea de
Dumnezeu Singurul, la Bucurie” - au fost inspirate de „personajul” Hristos.
Cuvântul låmuritor asupra Sfintei Scripturi este structurat în mai multe pårõi, tot atâtea chei necesare pentru
minte øi suflet cu ajutorul cårora putem îndråzni så øtim, så înõelegem, så cunoaøtem øi så påtrundem
„cutremuråtoarea frumuseõe” a Scrierii Scrierilor.
Cuvântul låmuritor începe cu un prolog care singur este un giuvaer literar: când „omul adamic” a cåzut din Rai,
el „n’a mai înõeles graiul îngerilor” øi atunci Dumnezeu l-a trimis pe Moise så le dea oamenilor Cuvintele sale;
„- Cum o voi face, Doamne, eu care sunt gângav ?, a întrebat Moise. „- Tu într’adevar eøti, dar Aaron, fratele tåu, nu
e. Eu îõi voi spune õie, tu îi vei spune lui, el le va spune oamenilor øi astfel tu vei fi pentru el ceea ce sunt Eu pentru
tine”. Apoi Dumnezeu i-a zis: „- Apucå-te øi scrie totul într’o carte!”.
Cuvântul devenise Cuvinte. Filologia devenise Teologie. Sub aceste cuvinte nu ar mira pe nimeni semnåtura lui
Borges...
Partea a doua a Cuvântului - intitulatå Canonul Biblic - atinge caracterul dogmatic al scrierii, ca tezaur al
credinõei, aspect care l-a preocupat øi pe Origen în sec. III d.H. Sunt enumerate pårõile principale ale Vechiului
Testament: Torra, Profeõii øi Scripturile. Delimitårile s-au limpezit de-a lungul timpului, pe måsurå ce s-a alcåtuit
Canonul. Atât Vechiul, cât øi Noul Testament au fost precedate de literatura oralå, cea care s-a decantat într-un timp
istoric îndelungat, dupå cum spune autorul Cuvântului låmuritor. Oralitatea înså presupunea sacralitate, ceea ce a
fåcut ca aceste scrieri så aibå o descendenõå foarte riguroaså, controlatå de sentimentul øi certitudinea cå ele
relateazå nu simple fapte omeneøti, ci evenimente pe care Dumnezeu le-a provocat sau în care s-a implicat direct øi
personal. Ele erau recitate public, în împrejuråri solemne, øi deseori se constituiau în imnuri liturgice. Aøadar, în
momentul în care autorii sacri le consemnau în scris, ele aveau deja învestirea unor texte revelate care se integrau în
structura unei scrieri de inspiraõie dumnezeiascå.
Acest lung proces de scriere øi rescriere a Cårõilor Sfinte a durat secole, pânå când autoritatea rabinicå øi mai
târziu cea bisericeascå så decidå care pårõi din Vechiul Testament, respectiv din Noul Testament, poartå însemnul
inspiraõiei divine øi pot fi considerate „canon biblic”. Ca urmare, Vechiul Testament conõine 39 de cårõi canonice,
recunoscute de ambele autoritåõi. Ediõia de faõå cuprinde øi celelalte 14 pårõi necanonice, dar „ziditoare de suflet”.
Biserica Romano-Catolicå recunoaøte 56 de cårõi canonice, la care au mai fost adåugate 3.
Noul Testament cuprinde 27 de cårõi canonice, comune atât Ortodoxiei, cât øi Catolicismului. Preluând tradiõia,
autorul prezentei versiuni afirmå cå, o datå cu tablele lui Moise (anul 1250 î.H.), încep scrierile ebraice (scrierea
Bibliei în limba ebraicå). Avatarul poporului ales a fåcut ca, la întoarcerea din exilul babilonian (anul 538 î.H.), nici
måcar evreii din Palestina så nu mai vorbeascå vechea limbå care fusese înlocuitå cu aramaica, limbå pe care o va
vorbi, mai târziu, øi Iisus.
Dupå întemeierea imperiului lui Alexandru cel Mare, limba påturilor culte dar øi limba cea mai råspânditå în
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lumea helenisticå a fost greaca. Versiunea ebraicå a Scrierilor a continuat så fie cititå în sinagogi, ea råmânând pe
seama celor învåõaõi, mai ales rabini. Aceeaøi soartå a avut-o, mai târziu, latina în lumea catolicå, ea fiind utilizatå
numai de preoõi. Pe lângå schimbarea limbii, mai existå øi dificultatea ebraicii vechi în care doar consoanele se
scriau, vocalele fiecårui cuvânt transmiõându-se oral. Aceastå tradiõie dådea naøtere la interpretåri. Transcrierea
textului consonantic, prin adåugarea vocalelor, a fost fåcutå de mai multe generaõii de scribi, dupå cum rezultå øi din
Codexul din Alep - aflat acum la Sankt-Petersburg - care dateazå din anul 1009 d.H.
În secolul X d.H., rabinii Asher øi Neftali au realizat ultima versiune cu vocale intercalate, versiune care,
primind aprobarea autoritåõilor rabinice, este valabilå øi aståzi. Acest text (Masoretic) prezintå unele deosebiri faõå
de Septuaginta, cu precådere în ceea ce priveøte textele mesianice, deosebiri ce nu pot fi puse numai pe seama unor
argumente filologice. Diferenõele între varianta masoreticå øi cea din Septuaginta au creat exegeze pårtinitoare faõå
de una sau de alta dintre rituri (vezi exemplul termenului „Cuvânt”, care în versiunea masoreticå nu figureazå în
pasajul în care este vorba despre Iisus Hristos – Cuvântul-logos întrupat).
Creøtinii, mai ales cei din råsårit, circumspecõi faõå de aceastå versiune, au adoptat Septuaginta ca singurul text
sfânt, relevat, el fiind stabilit cu 12 secole înaintea celui masoretic øi cu mult înainte de apariõia creøtinismului.
Descoperirile recente de la Qumran întåresc ideea cå traducerea lui Ptolemeu Filadelful este mai aproape de
manuscrisele originale. De altfel, atât Filon din Alexandria, cât øi Iosef Flavius (învåõaõi evrei) aveau o înaltå
preõuire pentru versiunea alexandrinå, afirmând cå aceasta reprezintå Sfânta Scripturå.
Un fapt mai puõin cunoscut este acela cå Gala Galaction, Mitropolitul Munteanu øi profesorul Vasile Radu au
tradus Vechiul Testament dupå textul masoretic. De la ediõia din 1914, timp de 80 de ani, la noi a circulat aceastå
versiune, astfel cå marii noøtri duhovnici - Dumitru Ståniloaie øi Dumitru Fecioru - au fost nevoiõi så-øi extragå
citatele din Biblia lui Miron Cristea pentru traducerile lor din literatura filocalicå øi din Sfinõii Pårinõi.
În ediõia de faõå, deosebirile dintre textul Masoretic øi Septuaginta sunt menõionate în textele øi comentariile din
josul paginii.
Toate Evangheliile ne-au fost transmise din greacå (în limba greacå, Evanghelia înseamnå Bunavestire).
Evangheliile lui Matei, Marcu øi Luca - numite sinoptice - prezintå foarte mari asemånåri. Se presupune cå
Evanghelia lui Ioan se datoreazå nu numai apostolului, ci øi øcolii ioanice, care a fost råspânditå în Siria øi Asia
Micå øi care øi-a încetat existenõa la sfârøitul primului secol de dupå Hristos. Lui Ioan îi este atribuitå øi Apocalipsa
care vine, mai târziu, så încheie Noul Testament.
Marcu, interpretul apostolului Petru, a ispravit la Roma Evanghelia sa. Luca, istoricul cel mai narativ dintre
evangheliøti, este cel care relateazå øi despre drumurile misionare ale lui Pavel.
Teoria lui Marcian conform cåreia Dumnezeul evreilor nu are nimic în comun cu cel al creøtinilor (vezi
„caracterul furios øi råzbunåtor” al primului øi „dragostea” revårsatå de Dumnezeul creøtinilor) a fost refuzatå de
Prezbiteriul de la Roma în jurul anului 140. Împotriva ideii de a înlåtura Vechiul Testament dintre textele creøtine
sfinte a reacõionat øi Comisia Biblicå Pontificalå (în anul 2001).
Ultima parte din Cuvântul låmuritor descrie structura aparatului critic al ediõiei øi pomeneøte despre faptul cå
versetele øi capitolele sunt unitåõi convenõionale, nu dogmatice. Textele trebuie citite în context, inclusiv trimiterile
(pentru cå partea nu trebuie despårõitå de întreg); sensul general e Cuvântul Domnului.
Aøa cum este lucratå aceastå ultimå transpunere în româneøte a Bibliei, ea reprezintå un monument al culturii
române în acest nou
mileniu în care „omul
român” va trebui så
supravieõuiascå sufleteøte,
så facå faõå asaltului
globalizårii
øi
al
subculturii, så aibå o limbå
øi o tradiõie pe care så se
sprijine, o Bibliotecå a
Bibliotecilor în care Cartea
Cårõilor så fie la loc de
cinste, pentru ca øi el,
„omul român”, så adauge o
cåråmidå la construcõia
omenirii, în acest secol
care va fi religios sau nu va
fi deloc.
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Andrei Pleøu despre ediõia Anania: „Adevårul e cå prima traducere româneascå a Septuangintei, de la 1688, este formidabilå.
S-a fåcut o statisticå øi s-a constatat cå nici måcar nu e atât de învechitå. Dar în toate culturile traducerea Bibliei este un
exerciõiu permanent, fie dinspre teologi, fie dinspre scriitori. De obicei, se face în echipå. Dar se poate vorbi øi de diortosirea
(acomodare, îmbunåtåõire) pårintelui Anania. Pentru Biblia de la Ierusalim s-a lucrat cu 30 de oameni, pentru cea ecumenicå –
cu 120 øi foarte mulõi bani. Ar mai fi ceva. Lucråm cu un text invocat în liturghie. Avem voie så umblåm la formulele liturgice
consacrate? Avem voie så punem în urechea cititorului noutåõi mai exacte care-l înstråineazå de exerciõiul lui stråmoøesc? Cât
de mult se poate risca mergând pe neologisme? În alte religii, textul sacru este conservat în limba revelaõiei, ea însåøi socotitå
sacrå. Coranul e conservat în araba originalå øi astfel e imposibilå o diortosire a lui. Noi suntem puøi în situaõia de a avea de-a
face cu un text indirect. Varianta ebraicå dupå care s-a tradus Septuaginta a dispårut, iar varianta ebraicå din secolul IX d. Ch.
e o traducere dupå cea greacå. Iar în Noul Testament greaca evangheliøtilor e traducerea mesajului christic, care nu era în
aceastå limbå. Avem de-a face cu texte indirecte, ceea ce creeazå libertåõi, dar øi riscuri extraordinare”
(material preluat din Ziua, semnat L.I.)

Biblia sau Sfânta Scripturå. Ediõie jubiliarå a Sfântului Sinod
tipåritå cu binecuvântarea øi prefaõa Prea Fericitului Pårinte
Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Versiune diortositå
Septuaginta, redactatå øi adnotatå de Bartolomeu Valeriu Anania
Arhiepiscopul Clujului sprijinit pe numeroase alte osteneli.
Bucureøti: Editura Institutului Biblic øi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, 2001. 1.832 p. + 5 h.
Avem în faõa noastrå o ediõie a Vechiului øi Noului Testament care
cuprinde, pe lângå Precuvântarea Patriarhului Teoctist øi Cuvântul
låmuritor asupra Sfintei Scripturi al Arhiepiscopului Bartolomeu
Valeriu Anania - cel care øi-a asumat, cu smerenie, råspunderea
øtiinõificå a acestei grele întreprinderi filologice - , tot ceea ce înseamnå
armåtura unui aparat critic.
Dupå cum putem citi în Nota asupra ediõiei, preotul conf. univ. dr.
Ioan Chirilå øi preotul drd. Anton Savelovici au fost cei care au îngrijit
un aparat referenõial care introduce sigle mult simplificate faõå de cele
existente în ediõiile anterioare ale Bibliei øi în sprijinul cåruia este
alåturat øi un Îndreptar pentru folosirea aparatului ajutåtor de pe lângå
textul biblic (structurat, în paralel, dupå ordinea cuprinsului øi dupå ordinea alfabeticå a siglelor de Carte). Preotul
conf. univ. dr. Ioan Chirilå este cel care a alcåtuit øi un foarte util indice de termeni - Concordanõå biblicå.
În redactarea Introducerilor, prezente înaintea fiecåreia dintre Cårõile care compun Vechiul øi Noul Testament,
precum øi în redactarea notelor infra-paginale, îngrijitorul ediõiei, Arhiepiscopul Valeriu Anania, foloseøte o bogatå
bibliografie de lucråri de referinõå din exegeza biblicå. Aceste lucråri au conlucrat în obõinerea tonului limpede øi
concis al notelor.
Pentru prezenta versiune a Vechiului Testament, a fost confruntatå ediõia curentå cu alte 13 versiuni
reprezentative, româneøti øi stråine, precum øi cu textele originale. Pentru versiunea Noului Testament, a fost folositå
ediõia criticå a lui Kurt Aland (UBS, 1975).
S-au mai ostenit în aceastå muncå: preotul prof. univ. dr. Dumitru Fecioru - cel care a iniõiat dimpreunå cu
Arhiepiscopul Anania aceastå versiune
a Bibliei øi care a fost chemat la
Domnul înainte ca prima paginå så fie
redactatå -, colectivul de redactori øi de
tehnicieni ai Editurii Renaøterea din
Cluj, preotul Cålin Florea cåruia îi
aparõine viziunea graficå, Titus Man øi
Ioan Fodorean care au realizat cele 5
hårõi color de la finele textului, precum
øi colectivul Editurii Institutului Biblic
øi de Misiune Ortodoxå, sub
supravegherea Prea Sfinõitului Episcop
Vincenõiu Ploieøteanu, Vicar Patriarhal.
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Profesie. Profesionalism

NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA – O REVISTA CARE CREEAZA ŞCOALA
DE JURNALISM
- INTERVIU CU DOMNUL CRISTIAN LASCU, REDACTOR-ŞEF
LA NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA -

Reporter (R): Stimate domnule Cristian Lascu, cum a apårut
ideea de a aduce revista National
Geographic în România?
Cristian Lascu (C.L.): Cred cå
efortul a venit din mai multe direcõii,
dar cel care s-a stråduit în mod
special ca aceastå publicaõie så
existe øi în România este domnul
Peter A.M. Jansen, directorul
trustului Sanoma Hearst. Trebuie så
vå spun cå editura Sanoma deõine
ediõiile locale ale National
Geographic în cele mai multe dintre
õårile europene. Licenõa pentru
National Geographic România a
fost scumpå - peste 100.000 de
dolari. Echipa redacõionalå este, în
general, moøtenitå din trust, unul
dintre redactori a terminat înså
biologia, redactorul øef adjunct a
terminat filologia, dar este un vechi
cititor al acestei publicaõii. Echipa de
layout este foarte conøtiincioaså,
lucru extrem de important, mai ales
în faza în care ne aflåm acum, când
conteazå mai mult så fim serioøi
decât creativi, pentru cå în primii doi
ani suntem foarte atent monitorizaõi
de redacõia de la Washington, ca nu
cumva så „balcanizåm” sau så
„românizåm”... Oricum, Washington-ul practicå aceastå monitorizare
în toate õårile care deõin ediõii
National Geographic. Contractul de
licenõå este foarte strict – dacå, de
exemplu, am introduce în revistå o
reclamå la õigåri, el ar fi anulat pe
loc…
R.: Cum aratå mai exact
monitorizarea pe care o face
redacõia de la Washington? Existå
un anume protocol cu õårile care
au versiuni locale National
Geographic?
C. L: Monitorizarea este foarte
concretå øi foarte strictå. Cea mai
mare parte a revistei o reprezintå

traducerile din versiunea americanå,
pentru cå altfel n-am mai putea vorbi
de National Geographic dacå, în
ciuda chenarului såu galben (marca
publicaõiei), înåuntru ar putea intra
orice fel de articol! Noi dispunem
doar de 30 % din spaõiul revistei.
Poate pårea puõin, poate pårea cå
suntem îngrådiõi, înså trebuie så vå
mårturisesc un lucru: în momentul în
care te apuci så faci un articol la
standard National Geographic,
aceøti 30 % sunt de multe ori prea
mult! Ca så tratezi la un asemenea
nivel jurnalistic un subiect, trebuie
så fii extrem de bine documentat,
trebuie så întreprinzi o cercetare cu
mult mai mare decât cea care se face
în mod obiønuit la noi pentru un
articol! Un exemplu: geologii
români au fåcut de curând o mare
descoperire - un pterozaur (reptilå
zburåtoare) din zona Haõeg; lucru
senzaõional, pentru cå dinozauri s-au
mai gåsit în România, dar nu din
categoria celor zburåtori; mai mult
decât atât, este vorba de un dinozaur
extrem de mare – iatå o øi mai mare
noutate (cei descoperiõi pânå acum

erau pitici, interesanõi pentru
cercetåtori, desigur, pentru cå erau
specii
noi,
înså
absolut
nespectaculoøi pentru publicul larg
care, atunci când se gândeøte la
dinozauri, nu îøi imagineazå în nici
un caz niøte animale de mårimea
unei gåini...). Descoperirea aceasta
vine så råzbune o situaõie care õine
de peste 70 de ani de când s-au
descoperit primii dinozauri în Haõeg.
Dinozaurul descoperit acum este
este atât de mare încât, atunci când îl
prezinõi, oamenii de øtiinõå stråini
devin rezervaõi – cine eøti ?, pe ce
experienõå te bazezi ca så afirmi ceea
ce afirmi ? etc. Øtirea „de preså” a
fost deja epuizatå, este deja
„råsuflatå”. Acum înså subiectul este
abordat de revista National
Geographic. Pentru a asigura baza
documentarå necesarå subiectului,
am apelat la Wann Langstom, unul
dintre cei mai mari specialiøti din
lume în materie de dinozauri
zburåtori, care confirmå øi
comenteazå descoperirea. Astfel se
procedeazå în redactarea unui articol
National Geographic: cu riscul de a-i
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jigni pe cercetåtorii români, eu, ca
redactor-øef, trebuie så îmi iau precauõiile necesare, så fac cercetårile
mele pe marginea subiectului.
Articolul va intra în numårul din
februarie 2004.
R: Este contribuõia, “marca”
redacõiei în realizarea unui articol,
din câte înõeleg...
C.L.: Da, dacå n-am face acest
lucru, s-ar putea ca, în momentul în
care trimitem la Washington
articolul tradus, så urmeze oricum
unele întrebåri incomode. Dinozaurul de care v-am vorbit este reconstituit din trei bucåõi care seamånå cu
niøte crengi de copac, aøadar trebuie
så fii extrem de pertinent ca så nu te
påcåleøti. Sigur, cercetåtorii români
sunt foarte buni, au lucrat øi cu
specialiøti stråini, dar dacå øi unul
dintre cei mai mari specialiøti din
lume confirmå descoperirea iar
comunitatea øtiinõificå internaõionalå
o acceptå, ea devine interesantå
pentru National Geographic.
Revista nu se repede, în general, la
descoperirile de senzaõie, nu îøi
asumå responsabilitatea punerii în
circulaõie a unor informaõii prea
puõin verificate – aceste informaõii
trebuie validate mai întâi de
publicaõiile øtiinõifice.
La fel de dificil este øi felul în
care trebuie ilustrat un asemenea
material. Pentru cå nu puteam avea o
fotografie cu acel dinozaur, a trebuit
så realizåm un desen. Pentru aceasta,
am apelat la Radu Olteanu, artist cu
experienõå, care a lucrat desene
geologice, reconstituiri istorice, care
colaboreazå cu editura Humanitas øi
cu Muzeul de Geologie etc. Pentru a
putea face desenul, s-a consultat cu
specialiøtii, s-a documentat din
diverse publicaõii. Elaborarea
propriu-ziså a desenului a durat o
lunå. În final, deøi pårea perfect,
desenul a fost din nou corectat, în
baza unor ultime indicaõii date de un
paleontolog – terenul pe care s-a
descoperit dinzaurul era mult mai
mlåøtinos decât apårea în desenul
lui, pe el mai creøteau øi nu øtiu ce
plante etc. Toate aceste lucruri
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înseamnå cheltuialå, timp etc.
Desigur, fotograful nostru a mers pe
teren, a fotografiat cercetåtorii la lucru
etc. Din toatå aceastå muncå abia dacå
au rezultat 4 pagini de revistå... Dacå
ne-am propune så avem 40 de pagini,
ar trebui poate de 10 ori cheltuiala øi
båtaia aceasta de cap!
R: Care sunt paøii pe care
trebuie så îi urmaõi atunci când
propuneõi un subiect?
C.L.: Pentru articolul despre
dinozaurul zburåtor am trimis la
Washington, cu mult timp înainte, o
propunere de subiect øi un aøa-numit
backgrounder în care am dat unele
explicaõii de bazå, cu trimiteri la o
bibliografie øi la experõi de renume,
astfel încât ei så se poatå convinge
cå nu este vorba de o „gogoaøå
româneascå”, ci de o realitate
øtiinõificå. În momentul în care un
articol este gata, este tradus øi trimis
încå o datå la Washington pentru
verificare. Øi articolele traduse din
versiunea originalå sunt trimise
pentru verificare – redacõia de la
Washington øi-a format un grup de
colaboratori americani de origine
românå care fac revizia textelor
noastre øi semnaleazå eventualele
greøeli sau pasaje mai obscure.
R: Sunt observaõii de fond, de
limbå?
C.L. De ambele tipuri, decizia
finalå este totuøi a noastrå.
R: Vi se par justificate
observaõiile pe care le primiõi?
C.L.: Uneori, da. Traducerea
anumitor texte este de multe ori
dificilå; de multe ori spiritele se
încing pentru câte un termen - fiecare
îøi aduce dicõionarele, consultanõii…
Sunt øi cazuri în care nu gåseøti
cuvântul cel mai potrivit, astfel cå
trebuie så accepõi unul de compromis.
Sunt situaõii în care suntem nevoiõi så
eliminåm un pasaj întreg care, oricât
am încerca, råmâne intraductibil sau
creeazå confuzie.
R: Se întâmplå ca, pentru
anumite articole preluate din
ediõia originalå a National
Geographic, så adoptaõi soluõia
unor sinteze, unor prescurtåri ale
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textului, din raõiuni editoriale?
C.L.: În principiu este posibil,
dar evitåm cât mai mult acest lucru,
pentru cå asemenea intervenõii pe text
presupun acceptul autorilor. Se øtie cå
limba românå este mai „gonflatå” cu
aproape 15% decât limba englezå,
aøa cå ai douå posibilitåõi: ori refaci
textul într-un mod creativ, ca så
încerci så fii deopotrivå compact,
påstrând toatå informaõia, øi plastic în
limbaj (lucru care cere inspiraõie øi
efort intelectual), ori tai textul – sunt
situaõii în care nu îõi încape un cuvânt
(mai ales în cazul titlurilor, când
trebuie så te încadrezi într-un format
anume). Echipa de layout este cea
care opereazå aceste modificåri. Eu
am înså responsabilitatea revistei, în
final. Este o råspundere grea. Am
cåutat tot timpul så am øi niøte lectori
independenõi, pentru lectura finalå.
Am lucrat cu Øerban Dragomirescu,
acum lucråm cu Cornel Ivanciuc, de
la Academia Caõavencu. Îmi place
felul în care scrie – puternic øi
concis, este øi foarte dedicat
sufleteøte revistei, fiind un împåtimit
cålåtor. Când am lansat primul
numår, ne-a trimis un mesaj prin care
îøi exprima bucuria cå National
Geographic apare în sfârøit øi în
România.
R: Dupå ce criterii selectaõi
articolele din versiunea americanå
a revistei?
C.L.: Alegem de obicei 3 – 4
articole principale. Maximum douå
articole pot fi înlocuite cu alte douå
articole din altå lunå. De dorit este
ca ele så nu fie foarte vechi, pentru
cå National Geographic lucreazå cu
copy right-uri de 3 luni, or, dacå eu
vreau så reiau un articol mai vechi
de 3 luni, trebuie så renegociez copy
right-urile fotografilor, lucru extrem
de complicat, pentru cå National
Geographic nu mai lucreazå cu
fotografi proprii ale cåror lucråri så
fie proprietatea revistei, ci cu freelancers – fotografi care vând unei
publicaõii drepturile de utilizare
exclusivå pe o perioadå de numai 3
luni, dupå care pot renegocia øi cu
alte publicaõii. Din cauza aceluiaøi
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tip de clauze contractuale, nici
National Geographic România nu
poate õine un numår pe piaõå dupå
mijlocul lunii urmåtoare. Am primit
multe mesaje de la cititori care
reclamau faptul cå n-au mai putut
cumpåra revista, dupå ce acest timp
a expirat. Revenind înså la
întrebarea dumneavoastrå, vå pot
spune cå alegem în general cele mai
interesante articole despre naturå,
cele care sunt bine ilustrate, pentru
cå publicul din România n-a prea
fost råsfåõat cu imagini de calitate.
Avem øi avantajul unei tipografii
foarte bune; pânå acum am tipårit în
Grecia, dar acum tipårim în
România, respectând standardele de
calitate National Geographic.
Decizia asupra articolelor care
urmeazå så fie traduse din versiunea
originalå este luatå în consiliile de
redacõie. De obicei, ne gândim dacå
am putea realiza øi un articol local
care så se încadreze în tematica
articolelor selecate pentru traducere.
În luna decembrie, de exemplu, va fi
centenarul aviaõiei – 100 de ani de
când fraõii Right au reuøit så zboare,
astfel cå ne-am gândit så introducem
øi noi un articol de câteva pagini
despre pionierii aviaõiei din
România.
R: Aceste articole sunt gândite
så formeze un grupaj?
C.L.: Exact. La primul numår
din National Geographic, deøi
aveam mai puõinå experienõå, am
scris un articol care a intrat în
grupajul cu tema 50 de ani de
Everest. L-am gândit într-un anumit
fel, dar când el a ajuns la
Washington, ni s-a sugerat så-l
refacem dupå modelul materialului
din ediõia originalå National
Geographic. Uneori scrâøneøti din
dinõi la aceste observaõii, pentru cå
øtii cå ai fåcut treabå bunå. În
general, când primim observaõii
negative, urmeazå o fazå de
negociere. Au un om care se ocupå
de text, altul care se ocupå de
imagini, altul care se ocupå de
layout, aøa cå, de la caz la caz, sunt
consultaõi direct cei care au funcõii
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similare din redacõia noastrå. Pentru
chestiuni mai generale, care õin de
filosofia øi de politica revistei, eu
sunt cel care trateazå cu Bernard
Ohanian, redactorul tuturor ediõiilor
internaõionale,
unul
dintre
personajele de vârf ale Societåõii øi
ale Revistei National Geographic,
un om foarte dråguõ care a øi fost în
România de vreo trei ori. De la
Ohanian vin în general mesajele care
anunõå o nouå orientare a publicaõiei
sau rezultatele unor sondaje fåcute
pe cititorii din USA. De curând, ne-a
anunõat moartea redactorului-øef al
ediõiei spaniole - s-a õinut un
moment de reculegere în toate
redacõiile National Geographic din
lume.
Revenind la selecõia articolelor,
vå pot spune cå le alegem în special
pe cele care trateazå despre cultura
sau despre politica popoarelor.
Aceste articole au cåpåtat în ultimul
timp o pondere mult mai mare.
National Geographic a descoperit
cå publicul american øtie prea puõine
despre alte culturi, astfel cå nu are
deloc o imagine clarå despre
motivele care au dus, de exemplu, la
intervenõia administraõiei americane
în zone precum fosta Iugoslavie,
Afganistan sau Irak. Au fost multe
articole despre lumea arabå. Revista
National Geographic încearcå så fie
cât mai obiectivå øi cât mai
echidistantå, atât în ceea ce priveøte
textul, cât øi în ceea ce priveøte
fotografia. Publicaõia îi concediazå
pe fotografii sau pe editorii de
imagine care manipuleazå imaginea.
Fotografiile sunt de neatins, sunt
Dumnezeu! Textul poate fi
modificat, adaptat, comprimat la
nevoie, fotografia înså niciodatå. Ea
råmâne la dimensiunea øi la raportul
la care a fost gânditå iniõial. Aøadar,
aceastå monitorizare care pare cå ne-ar
leza creativitatea este, cel puõin
pentru o vreme, foarte bunå, ne
împiedicå så scådem calitatea, “så
dåm rasol”, pentru cå, trebuie så recunoaøtem, noi românii ne pricepem...
R: Se dovedeøte a fi, pânå la
urmå, o øcoalå de jurnalism....

C.L.: Da, så vå mai dau un
exemplu. Am scris de curând un mic
articol dedicat unui subiect mai puõin
obiønuit – sobarul Emil Wagner care
mi-a fåcut mie o sobå, acum 2 ani,
când împlinise 105 ani. Acum are
107... Locuieøte pe strada Povernei.
Omul åsta este formidabil! Pe lângå
faptul cå la o asemenea vârstå încå
lucreazå, el este un personaj care a
tråit în 3 veacuri, a fost în primul
råzboi mondial, s-a împrietenit cu
Iuliu Maniu care i-a fost comandant,
a fåcut sobe pentru Bråtianu, a fåcut
politicå õårånistå øi a fost membru în
organizaõia ProBasarabia; în cel de
al doilea råzboi mondial, a fåcut
sobe la Garnizoana Bucureøti. Într-o
zi, generalul Ion Antonescu a venit
în vizitå, înså a stat tot timpul cu
spatele la el øi nu l-a salutat, aøa cå a
doua zi a fost trimis pe frontul rusesc
unde a dus-o foarte greu. Dupå
råzboi, când s-a întors acaså, l-au
acuzat ruøii cå a fåcut politicå
antisovieticå, aøa cå a fost trimis
într-un lagår din Extremul Orient
siberian unde era så moarå dacå n-ar
fi evadat cu niøte schiuri pe care øi
le-a cioplit singur. A ajuns pânå în
Alaska, unde a fost arestat sub
acuzaõia cå este spion sovietic... Îl
cunoaøte multå lume, s-au scris
multe articole despre el. Ei bine, am
încercat så spun aceastå incredibilå
poveste concentrat, într-o paginå øi
ceva, cu fotografii cu tot. Cu toate
precauõiile pe care mi le-am luat, am
primit observaõii de la Washington:
prea mult text! nu trebuie så faci
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biografie, pentru cå nu acesta este
specificul National Geographic! Am
fost nevoit så regîndesc articolul. În
final, am gåsit unghiul corect de
abordare: omul acesta, care a fåcut
sobe toatå viaõa, øi-a måsurat viaõa
prin sobele lui (gulagul siberian,
puøcåriile comuniste din România
etc). Emil Wagner este un personaj
important øi aståzi – a fost chemat så
restaureze sobele pentru multe dintre
casele boiereøti, naõionalizate de
comuniøti, care sunt acum restituite
foøtilor proprietari. Sobarul care a
ridicat aceste sobe - azi piese de
patrimoniu - prin anii ‘20 - ‘30, vine
acum øi le restaureazå! Redacõia de la
Washington a fost mulõumitå de
rezolvarea pe care am gåsit-o, în
final, materialului meu. A trebuit så
admit cå ei au avut dreptate - altfel
spuså, povestea ar fi fost diluatå...
R: Dar pentru articolele
româneøti, care trebuie så fie tonul
corect?
C.L.: Aici este o problemå!
Textele în limba românå sunt scrise
ori de mine, ori sunt supervizate de
mine atunci când sunt scrise de
altcineva. Trebuie så recunosc cå
înainte eram obiønuit så scriu pentru
reviste de turism ilustrate, care aveau
o exigenõå mult mai reduså. Mi s-a
întâmplat så dau un articol aøa cum
îmi ieøeau la prima mânå, fiind
convins cå un redactor o så-l cureõe.
M-am trezit astfel cu pråpåstii,
pentru cå articolul nu fusese trecut
prin nici un filtru... Aici lucrurile nu
stau deloc aøa, textul meu intrå în
primul rând în filtrul colegilor, dupå
care urmeazå testul decisiv - lectura
pe care o fac cei de la Washington. À
propos de båtrânul sobar, în articolul
respectiv, am simõit la un moment dat
nevoia så certific într-un fel povestea
lui, insistând pe ideea cå l-am
cunoscut personal pe båtrân, cå mi-a
povestit toate aventurile prin care a
trecut, atunci când mi-a fåcut soba,
cå mi-a aråtat fotografii, reviste,
chiar øi schiurile din Siberia pe care
încå le mai påstreazå... Mi s-a sugerat
så renunõ la acest pasaj, pentru cå
avea un ton mult prea personal.
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În general, încerc så leg
editorialul pe care îl scriu de o
situaõie de actualitate sau de un
articol principal din versiunea
americanå a National Geographic.
La unul dintre numerele revistei, am
vorbit în editorial meu despre marea
secetå care cuprinsese astå-varå
România øi despre pericolul unei
deøertificåri masive, pornind de la
materialul despre deøertul Atakama.
Mesajul meu pleca de la multele øtiri
din mass-media care vorbeau despre
procesiuni
religioase
pentru
invocarea ploii øi despre paparudele
scoase de la naftalinå în acelaøi scop
øi de la faptul cå nu se vorbea
nicåieri de eventuale metode de
refacere a suprafeõelor umede din
zonele afectate. Cum så ilustrez un
asemenea editorial? S-a întâmplat så
mergem în Dobrogea în acele zile øi
niøte fete din grupul nostru s-au
costumat în paparude. Una dintre ele
chiar fusese paparudå în copilårie øi
øtia ritualul. Poza a ieøit superb,
exoticå øi spectaculoaså. Pe un drum
de õarå pråfos-dobrogean, pe un cer
extraordinar de expresiv, se
proiectau siluetele acestea dråceøti.
Am trimis la Washington articolul cu
una dintre fotografii. Care a fost
comentariul lor: cine sunt persoanele
din fotografie?; în ce împrejuråri a
fost fåcutå fotografia?, când a fost
fåcutå? etc. Un råspuns cinstit însemna så spun cå am fåcut o „regie”
pentru acea fotografie, cu scopul de
a ilustra o situaõie într-adevår realå...
Nici nu m-am mai stråduit så
råspund, m-am dus direct la
Institutul de Etnografie øi Folclor øi
am luat o fotografie autenticå cu
paparude. Era mai puõin spectaculoaså, dar ea a fost acceptatå fårå nici
un fel de obstacole, tocmai pentru cå
era autenticå...
Au fost øi situaõii în care, deøi
redacõia de la Washington a
comentat negativ conõinutul unui
material propus de noi, am reuøit så-i
convingem så råmânå aøa cum
fusese el conceput. Aøa s-a întâmplat
cu materialul despre pionierii
aviaõiei româneøti, unde aveam
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afirmaõii tari care i-au cam intrigat.
Desigur, americanii au fost cei care
au zburat pentru prima datå cu
ajutorul unor catapulte, dar Traian
Vuia a reuøit så zboare fårå aceastå
catapultå, 3 ani mai târziu. S-a
ridicat doar cu ajutorul motorului.
Este o nuanõå pe care noi doar o
punctåm în material, iar cititorul
înõelege ce vrea. Au cerut dovezi, or,
dovezile asupra acestei chestiuni
sunt în Franõa, pentru cå acolo a
proiectat Vuia avionul såu. Francezii
au încercat så-l impunå pe unul
dintre inginerii lor care, douå luni
mai târziu, a reuøit acelaøi lucru, dar
dacå însåøi Encicliopedia Britanicå
a Zborului recunoaøte cå Vuia a fost
primul care a zburat prin forõa motorului avionului, cum aø putea eu, ca
român, så nu iau în serios o asemenea referinõå?! Aceeaøi situaõie øi cu
Iustin Caprå care a zburat cu 2 ani
înaintea americanului, folosind un
rucsac zburåtor - o retrorachetå puså
în spate, care te ridicå de la påmânt.
Atunci când el a brevetat invenõia,
securitatea a sårit imediat, de teamå
cå românii vor putea, folosind acest
dispozitiv, så „õopåie” nestingheriõi
peste graniõå, astfel cå invenõia lui
nu a fost deloc încurajatå, deøi a fost
brevetatå. Înså poõi tu, ca american,
så înõelegi un asemenea lucru?!
R: Redacõia de la Washington
opereazå, înõeleg, dupå caz, corecõii
sau amendamente pentru textele
care intrå în ediõia româneascå,
existå o metodologie clarå care så
conõinå criteriile conform cårora
trebuie redactat un articol?
C.L.: Existå un set de criterii,
dar el este destul de general. Este
vorba de obiectivitate, de concizie,
de plasticitate øi de sobrietate. Sunt
situaõii în care, dacå am traduce
strict, am fi în faõa unui text
inconvenabil – cuvinte în doi peri,
care în englezå pot suna plastic, dar
care în românå sunt de evitat. În
aceste situaõii, alegem un termen mai
puõin plastic dar mai sobru. Pe cât
este posibil, påstråm umorul øi
jocurile de cuvinte din textul
original. Foarte grele sunt textele cu
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un ton personal, cu multå poezie,
pentru cå în românå nu este deloc
greu så cazi într-un soi de sirop...
Aøa s-a întâmplat cu articolul despre
Yellowston în care, în final, n-am
fost mulõumit de nici una dintre
variantele care au ieøit. Am aflat mai
apoi cum ar trebui så procedez cu
asemenea articole. Fac o parantezå
aici: noi suntem printre ultimii veniõi
în familia National Geographic, dar
ne-am gândit så facem eforturi de a
ieøi din „zona invizibilå”, aøa cå am
pus în practicå ideea de a ne
socializa, måcar zonal, cu vecinii
noøtri din familia National
Geographic. Am organizat aøadar o
întâlnire cu colegii de la Budapesta,
la jumåtatea drumului, în Munõii
Apuseni, la Gârda, lângå Peøtera
Scåriøoara, într-o caså de turism
rural. Întâlnirea a fost foarte
productivå. Cu aceastå ocazie,
redactorul-øef al ediõiei maghiare
mi-a mårturisit cå a rescris complet
acest articol despre Yellowston care
nouå ne-a dat båtåi de cap øi, contrar
obiceiului, cei de la Washington au
tåcut chitic, pentru cå nici lor nu le
prea plåcuse textul cu pricina! Altfel,
articolul era interesant øi foarte
frumos ilustrat.
R: Care a fost agenda
întâlnirii de la Gârda?
C.L.: Am discutat probleme
editoriale, inclusiv strategii comune
de promovare mai agresivå a
subiectelor locale, pentru a putea
ajunge så realizåm øi documentare
mai ample, de peste 10 pagini – aøanumitele features. În prezent, dacå
vrei så propui un asemenea material,
ai de întâmpinat obstacole. Trebuie
anunõat cu mult timp înainte. Poõi
chiar ajunge pânå la stadiul de a
putea expune întregul material,
inclusiv pozele øi planøele,
consultantul tåu øtiinõific fiind gata
så råspundå tuturor întrebårilor
incomode, øi totuøi materialul så nu
fie aprobat în final... Foarte puõini
realizeazå asemenea features, chiar
øi cei care au deja mai mulõi ani de
National Geographic, cum sunt
japonezii. Împreunå cu colegii din
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redacõia de la Budapesta am gândit
câteva subiecte trans-frontaliere,
zonale, de tip naturå fårå frontiere,
despre specii care migrazå în tot
acest spaõiu carpatic etc. Probabil cå
cehii se vor aråta øi ei foarte
interesaõi så intre în aceastå
colaborare, la fel øi croaõii. Avem în
intenõie o rubricå permanentå care så
trateze probleme de conservare a
naturii – o temå care, dupå opinia
mea, este extrem de actualå øi de
oportunå.
R: Aceste articole vor apårea
simultan toate ediõiile National
Geographic locale implicate?
C.L.: Exact. În felul acesta,
realizåm o economie øi o
eficientizare a muncii. E de presupus
cå Washington-ul ne va da acceptul.
R: În câte õåri din estul Europei existå National Geographic?
C.L.: Noi am fost a 23-a ediõie
localå. Cu douå luni înaintea noastrå
au fost ungurii, dupå noi au mai
lansat ruøii øi croaõii, aproape
simultan. Primii au fost japonezii
care au avut un alt tip de contract
care, din punctul de vedere al
Washingtonului, s-a dovedit plin de
inconveniente – au avut un fel de
parteneriat, astfel cå japonezii øi-au
putut lua libertåõi cam mari, din
aceastå cauzå au apårut unele
neînõelegeri.
Dupå
aceastå
experienõå,
toate
contractele
National Geographic au fost de
licenõå – pe de o parte foarte
scumpe, pe de altå parte foarte
riguroase,
foarte
severe.
Washingtonul îøi rezervå dreptul de
a suspenda o licenõå de îndatå ce
condiõiile de bazå – care
se referå mai ales la
calitate – nu sunt
respectate. Noi am primit
„binecuvântarea” de la
Washington în decembrie
2002, când am mers
acolo, dupå ce în
România se luase deja o
decizie preliminarå. Am
fåcut, cu acel prilej, un tur
al redacõiei, care este o
uzinå imenså – numai

Departamentul de Øtiinõå, cel care
verificå acurateõea datelor, este cât
un mare institut de la noi. În
momentul în care au descoperit cå
avusesem, cu ceva timp în urmå, o
modestå contribuõie la un numår din
National Geographic, øi-au schimbat fundamental atitudinea faõå de
mine. Faptul cå eram primul
redactor-øef care publicase anterior
în National Geographic a însemnat
foarte mult pentru ei.
R: Se organizeazå perfecõionåri
ale membrilor ediõiilor locale în
redacõia de la Washington?
C.L.: Da, dar întotdeauna pe
banii redacõiei respective. În ce ne
priveøte, ca så facem asemenea
perfecõionåri, ca så dezvoltåm
anumite tematici în viitor, ca så
devenim, pe lângå revistå, o
instituõie National Geographic, ar
trebui så ne creascå vânzårile. Ar
trebui så combinåm toate aceste
deziderate nobile cu o campanie de
marketing mai percutantå. Acest gen
de publicaõie cere mecanisme
particularizate de marketing – o
strategie de marketing, de desfacere
mult mai specializatå. Fiind încå la
început, nu ne permitem acest lucru,
pentru cå este foarte costisitor.
R: Care este publicul-õintå?
Publicaõia are un plan de
promovare?
C.L.: Vânzårile revistei au avut
niøte oscilaõii, probabil cå printre
problemele mari este øi preõul. Cred
înså cå presupunerea iniõialå cå
revista ar fi adresatå doar unei elite
care îøi permite så o cumpere nu este
deloc corectå. Normal ar fi ca ea så
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ajungå mai direct la studenõi, la
profesorii de geografie care au
venituri mici dar care sunt interesaõi.
Acum trebuie gåsite modalitåõile
prin care revista så coboare øi spre
aceste zone de public.
Cât priveøte promovarea,
National Geographic România s-a
implicat deja într-o campanie
serioaså de conservare a naturii, o
campanie care vrea så fie cât mai
concretå, cât mai eficientå. Ne
propunem så facem nu poezie sau
articolaøe de ziar, ci så coagulåm o
forõå civicå pentru combaterea
acõiunilor anti-naturå. Aøa s-a
închegat cazul Salvaõi Vama-Veche,
de exemplu, care a fost foarte
mediatizat în vara aceasta. În acelaøi
sens, avem strânse legåturi cu
Societatea Ornitologicå - Pro
natura, cu Casa de Culturå a
Studenõilor, unde organizåm periodic dezbateri etc.
Revista a organizat øi a
sponsorizat mai multe evenimente:
Fotogeografica (competiõia studenõilor), Såptåmâna National Geographic, la muzeul Antipa; o expediõie
în Crimeea, Simpozionul Internaõional de Dinozauri, în Haõeg; Salonul
Internaõional de Artå Fotograficå de
la Sibiu etc.
R: Aceøti bani pentru
sponsorizåri sunt suportaõi de
redacõia din România?
CL: Da, sunt banii revistei, øi
acesta este un lucru pozitiv.
Washingtonul nu a avut nimic de
obiectat, dimpotrivå. Dupå cum vå
spuneam, am putut iniõia câteva
acõiuni importante. Plånuim chiar o
coaliõie pentru naturå, care va reuni
zeci de organizaõii maturizate,
specializate
în
problema
conservårii naturii øi hotårâte så
acõioneze ca un organism care så
monitorizeze felul în care statul
român, ministerele implicate,
Regia Naõionalå a Pådurilor etc.
respectå legislaõia în domeniul
conservårii.
R: National Geographic este
de acord så fie implicat numele
revistei în astfel de acõiuni?
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CL: National Geographic
încearcå så fie echidistant, prudent
în chestiuni care ar putea genera un
conflict cu autoritåõi ale statului, cu
instituõii guvernamentale. În cazul
Vama Veche, am primit acordul
oficial al National Geographic sigla noastrå a apårut în toate
materialele
acestei
campanii.
Alteori, când simt cå lucrurile sunt
mai tulburi, îmi asum în nume
personal o anume poziõie publicå.
Lumea spune: a, åsta este Cristian
Lascu, redactor-øef la National
Geographic, dar øi fotograf,
speolog. Politica revistei trebuie så
se plieze pe realitatea româneascå:
trebuie så înõelegem cå o implicare
mai directå, un stil uøor vindicativ
sunt o necesitate a momentului. În
România nu poõi så promovezi
conservarea naturii doar rezumându-te
la a educa publicul, la a atenõiona
administraõia politicå prin articolaøe
în nu-øtiu-ce reviste. Situaõia este
mult prea presantå øi prea gravå
pentru ca genul acesta de acõiune så
fie eficient.
R: Aveõi un portofoliu de
colaboratori?
C.L: Îl construim, nu e încå
suficient de mare. Avem deja câteva
persoane cu care colaboråm foarte
bine – traducåtori, autori etc.
R: Preferaõi ca materialele
finale care intrå în revistå så fie
scrise în interiorul redacõiei?
C.L.: Este de dorit ca articolul
så fie scris de redactorul care îøi
face mâna în redacõia National
Geographic. Iniõial, articolele erau
scrise chiar de cercetåtor, dar am
primit critici de la cititori care ne
atenõionau cå textele, pentru cå
erau redactate ca un material
øtiinõific, erau greu de îngurgitat.
Am fost nevoiõi aøadar så adoptåm
soluõia în care „autorul” articolului så fie consultant (cel care
furnizeazå informaõia), iar noi cei
din redacõie så redactåm textul
propriu-zis.
R:
Cum
reacõioneazå
colaboratorii dumneavoastrå la
acest mod de a lucra?
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C.L: Depinde, chiar azi må
pregåtesc så merg la Universitate
unde trebuie så îl conving pe un
important cercetåtor øtiinõific så
accepte colaborarea pentru un articol
în aceastå calitate de consultant. Îi
voi explica faptul cå eu sunt cel mai
în måsurå så “îmbråc” informaõiile
furnizate de el într-un text condus în
spiritul revistei National Geographic. Întrucât noi, ca redactori ai
publicaõiei, nu primim bani pentru
conõinutul intelectual al articolului,
nu poate exista nici un fel de
suspiciune. Consultantul este cel
plåtit ca autor.
Primim øi multe propuneri de
subiecte, unele dintre ele sunt
interesante, realizabile. Sunt øi
persoane care propun subiecte
fanteziste, ciudåõenii, afirmaõii care
par extraordinare, dar care nu pot fi
probate. Cât priveøte subiectele
interesante pentru revistå, ele trebuie
så treacå de douå „teste”: så aducå
un element de noutate interesant øi
så fie bine documentate. În USA,
existå un principiu dupå care se
ghideazå nu numai revista National
Geographic, ci øtiinõa în general:
afirmaõiile excepõionale cer dovezi
excepõionale! Cu cât afirmaõiile tale
sunt mai tari, cu atât documentarea
øi demonstraõia trebuie så fie mai
riguroaså øi mai bogatå. La fel de
importante sunt øi pozele pentru
material. Trebuie så ai cel puõin o
pozå bunå.
R: Care este raportul între
ilustraõie øi text?
C.L: Raportul este 70%
imagine, 30% text. De 3 ori pe an
publicåm øi hårõi.
R: Cum se stabileøte coperta
unui
numår din
National
Geographic?
Coperta trebuie så aibå o
imagine simplå, cu impact vizual
puternic; så fie legatå de unul dintre
cele 3 - 4 articole mari din revistå, så
aducå elemente de schimbare de la
un numår la altul. Coperta primului
numår, care a apårut în mai, a avut o
imagine cu Everestul; a urmat apoi
cea care avea coiful dacico-scitic -
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un succes al nostru, pentru cå a fost o
copertå romaneascå -; numårul din
iulie, din nefericire, a avut ca
imagine tot un obiect neînsufleõit - o
mascå egipteanå, în alegerea ei a
primat o raõiune de marketing
(puteam oferi astfel gratuit harta
Egiptului antic) etc. Alegerea
copertei se face în urma unei
dezbateri care este secundatå de
votare. Suntem liberi så alegem øi
altå imagine decât cea de pe coperta
originalå.
R: Ce înseamnå o fotografie, o
ilustraõie National Geographic?
C.L.:
Pentru
National
Geographic, fotografiile øi textul
sunt de obicei douå naraõiuni
independente, uneori destul de
diferite, dar complementare. Dupå
cum vå spuneam, imaginea este
favorizatå ca pondere în revistå
(70% din spaõiu). Fotografiile au de
obicei legende ample, scrise uneori
de autori diferiõi de cei care
realizeazå
textul
principal.
Avantajul este evident: oamenii
gråbiõi pot citi astfel articolul prin
poze øi prin explicaõiile acestora, iar
subiectul poate fi våzut din mai
multe unghiuri. Fotografiile trebuie
så graviteze totuøi în jurul
subiectului – nu poõi folosi imagini
frumoase dacå ele nu ajutå deloc
informaõia principalå. Fotografiile
bune pot înså susõine un întreg
articol.
R: A scåzut
numårul
abonaõilor ediõiei originale o datå
cu apariõia ediõiilor locale ale
National Geographic?
C.L.: Cea mai mare parte a
beneficiarilor ediõiiei originale sunt
americani, iar numårul abonaõilor
creøte constant, fiind în jur de 9
milioane de cititori fideli incluøi în
sistemul abonament / membri ai
National Geographic Society.
R:
Cercetåtorii,
lumea
academicå, persoanele particulare
– din America, din Europa – sunt
interesate de ediõiile locale ale
National Geographic?
C.L.:
În
principiu,
da.
Societatea promoveazå, prin site-uri
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øi prin seminarii internaõionale,
iniõiativele øi contribuõiile locale
valoroase, le premiazå pe cele mai
bune øi le introduce în banca de date
a societåõii, ele devenind astfel un
patrimoniu de informaõie ce poate fi
consultat de toõi cei interesaõi.
R: Existå vreun interes al
redacõiei de la Washington pentru
anumite „subiecte tari” din ediõiile
locale ale National Geographic?
C.L.: Dacå revista-mamå este
interesatå de un subiect propus de
noi în sumar, îøi trimite propria
echipå - redactori, fotografi, experõi pentru a trata subiectul respectiv. Pe
noi ne-ar onora dacå s-ar întâmpla
acest lucru.
R: Care ar fi, pe scurt, felul în
care revista National Geographic
sprijinå cercetarea româneascå?
C.L.: Deøi cantitativ contribuõiile revistei sunt încå reduse, ele sunt
foarte importante pentru cercetarea
româneascå. National Geographic
România îøi propune så difuzeze, în
tiraj de maså, doar acele informaõii
øtiinõifice care sunt bine documentate, bine verificate, eventual
comparate cu performanõele
øtiinõifice similare de pe plan
internaõional. Subliniez acest
aspect, deoarece de cele mai multe
ori jurnaliøtii preiau superficial,
dupå ureche, fårå så verifice,
informaõiile, bombele øtiinõifice...
Atunci când promoveazå o
cercetare sau o descoperire
româneascå, National Geographic
România apeleazå la consultanõi
prestigioøi, articolul tradus în
englezå este trimis la Washington, cu
date bibliografice, cu referinõe, cu
adrese de contact ale cercetåtorilor
etc. Dacå este cazul, cei de la
Washington
fac
propriile
investigaõii. Råspunderea finalå este
înså a noastrå - dacå scåpåm un
“porumbel”, nu putem da vina pe
autori!
(Interviu relizat de Letiõia
Constantin øi Tabita Chiriõå,
decembrie 2003)

Cristian Lascu

- Curriculum Vitae -

Cristian Lascu, cunoscut geolog øi
speolog român, este redactor-øef al
prestigioasei
reviste
National
Geographic România øi cercetåtor
principal al Academiei Române, øef al
Departamentului de Conservare al
Institului “Emil Racoviõå”, preøedinte
al Grupului de Exploråri Speologice øi
Subacvatice (GESS), membru al
Comitetului
Naõional
pentru
Conservarea Peøterilor în România, al
Environmental Impacts Comission International Union of Speleology øi al
Mars Underground Group – NASA.
În perioada 2001-2003, a fost
coordonator al proiectului LIFE Natura
- Conservation of Bats and their
Underground Habitats in South
Carpathians, iar din 1991 - iniõiator al
proiectului Cerberus, un proiect pe
termen lung privind conservarea øi
protecõia Peøterilor din România. A
participat la expediõii în cele mai mari
peøteri din America de Nord øi în
Parcurile Naõionale (1990), în peøterile
subacvatice din Bermude (1996).
În 1986, Cristian Lascu a
descoperit Peøtera Movile din
Dobrogea (consideratå a fi una dintre
cele mai importante descoperiri fåcute
vreodatå), iar în 1987 - vechiul cult al
urøilor de peøterå (75.000 ani vechime).
A întreprins Environmental Impact
Studies pentru: Dunåre – Porõile de Fier
(1984), Munõii Vrancei (1985), BuilaVânturariõa (1986), Dobrogea de Sud
(1986), peøterile din România (19821988).
În perioada 1990-1998, a asigurat
ilustraõia pentru o serie de articole
apårute
în
importante
reviste
internaõionale - Life, Nature, GEO,
National Geographic, The Economist,
Der Spiegel, Stern, Calypso log, Bild
der
Wissenschaft,
Airone,
Frankfurter Zeitung -, precum øi
pentru articole din reviste româneøti
ilustrate - Re-Mediu, Voiaj Magazin,
Cosmopolitan, Perspective, 2000 Plus,
Atlas Supermagazin, Vacanõe øi
Cålåtorii etc.
Premii obõinute: - Premiul Ford
pentru Cel mai bun Proiect de Mediu al
anului (2001); - locul I la Concursul
Rhone-Poulenc pentru proiecte de
mediu (2000); - locul I pentru Cel mai
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Susan DiMattia
Bun Documentar despre peøteri acordat
de International Congress of
Speleologie – Geneva (1997); - The
Best Video Promoting Scientific
Knowledge – Spania, pentru filmul The
Cave Beyond the Time (1995); premiul I pentru filmul La Grotte Hours
du Temps la Festivalul La vie et l’eau,
Franõa 1994; - Premiul BBC pentru Cel
mai bun documentar educaõional (1993);
- Premiul Academiei Române pentru
cartea Sunken Caves (1990).

Albume øi broøuri publicate:

- Caves Beyond Time: album, 2001;
- Piatra Altarului: album, 1997;
- Save the Caves: broøurå, 1996;
- Sunken Caves, 1987;
- Bulba Cave, 1985;
- Peøteri din România, 1984;
- Munõii Mehedinõi, 1982;
- Peøtera Muierilor, 1980;
- Peøtera Topolniõa: album, 1975.

Expoziõii øi conferinõe: - expoziõie
øi conferinõå la World Bank
Headquarters – Bucureøti (1998); proiecõii de diapozitive øi conferinõå
susõinute la World Trade Center –
Bucureøti (1998); proiecõii de
diapozitive prezentate în Bermude; expoziõie, proiecõii de diapozitive øi
conferinõå în Spania; - expoziõie foto la
United Nations Headquarters – New
York øi Los Angeles (1994); - proiecõii
de diapozitive øi conferinõe în Germania
øi Canada (1993); - conferinõe
organizate în Franõa la invitaõia
Cousteau Society (1992); - conferinõe
în Padova, Veneõia, Vincenza, Roma
(1991); - conferinõe øi proiecõii de
diapozitive în USA øi Cehia (1990).
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Noua bibliotecå a Societåõii National Geographic1

În iunie 2001, Susan Fifer
Canby, director al bibliotecii øi al
serviciului de indexare de la
National Geographic Society, a
primit Innovations in Technology
Award din partea Special Library
Association (SLA) în cadrul
conferinõei anuale care a avut loc la
San Antonio.
Susan Fifer Canby declarå cå
meritul pentru acordarea acestei
medalii îi revine întregului personal,
precizând cå: „personalul bibliotecii,
øi nu colecõiile sau tehnologia sunt
cele care reprezintå biblioteca.
Important este så ai o echipå
înzestratå cu capacitate de înõelegere
øi de interpretare øi cu supleõea de a-øi
redefini atribuõiile ca necesitåõi ale
schimbårii organizaõiei.”
Misiunea bibliotecii este „så
asigure Societåõii National Geographic un avantaj competitiv (…) prin
creøterea calitåõii produselor”,
misiune ce poate fi îndeplinitå prin
efortul de a asigura personalului
“accesul punctual, eficient øi
rezonabil din punct de vedere
financiar la informaõiile strategice
privind analiza, conceperea øi
marketingul” produselor Societåõii
National Geographic. Fifer Canby
considerå cå aceastå misiune este
îndeplinitå în parte prin sprijinul
acordat organizaõiei de cåtre personalul bibliotecii øi prin participarea,
în cadrul echipelor interdepartamentale, la procesul editorial øi de afaceri.
Cercetarea economiseøte timp
øi bani. În luna aprilie 2001,
departamentul de marketing al
National Geographic Society a
realizat un studiu independent
privind activitatea bibliotecii. Unul
dintre obiectivele cercetårii a fost så
determine felul în care deprinderile
de cercetare se schimbå pe måsurå
ce organizaõia angajeazå personal

mai tânår care pare mai puõin
orientat spre textul scris.
Patru din zece persoane
intervievate lucreazå în funcõii
executive din departamentele
dezvoltare / editorial. Jumåtate
dintre cei intervievaõi aratå cå
utilizeazå zilnic biblioteca, în timp
ce øapte din zece utilizeazå
biblioteca de cel puõin douå – trei ori
pe såptåmânå. Doar 12% din
personalul National Geographic
Society declarå cå nu a vizitat
niciodatå biblioteca.
Conform rezumatului cercetårii,
“majoritatea personalului afirmå cå
biblioteca economiseøte timp øi bani
atât la nivel individual, cât øi la nivel
departamental”, patru din zece
intervievaõi afirmând cå le-ar lua
câteva ore bune pentru a strânge
informaõiile pe care biblioteca le
pune la dispoziõie într-o såptåmânå
obiønuitå de lucru. O treime din
personalul societåõii utilizeazå zilnic
site-ul bibliotecii. Printre serviciile
care prezintå interes, se numårå øi o
bazå de date privind experõii interni
øi externi, accesul pe Internet la
noile arhive ale colecõiilor de øtiri øi
instruirea interactivå pe web privind
subiectele de cercetare, altele decât
cele abordate în cadrul cursurilor de
pregåtire personalå.
Paginile raportului oficial includ
punctele de vedere ale utilizatorilor
asupra valorii bibliotecii National
Geographic Society. “În multe
privinõe, biblioteca este inima
Societåõii National Geographic. Nu
mi-aø putea imagina viaõa fårå ea”,
afirmå un intervievat, în timp ce un
altul spune cå personalul bibliotecii
øi serviciile sale “sunt atuuri
importante în comunicarea cu
partenerii noøtri”. Recunoscând
abundenõa informaõiilor oferite de
cåtre bibliotecå, un alt membru al
personalului afirmå cå “biblioteca øi

1 Articol apårut în Library Journal, New York, vol.126, nr.12, 2001, p.44-46.
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personalul NGS oferå o imagine
amplå øi faciliteazå restabilirea ordinii în haosul informaõional de pe
Internet”. Posibilitatea de a parcurge
materialele de cercetare în acelaøi
loc a determinat succesul site-ului
bibliotecii. Disponibilitatea personalului
de la serviciul de referinõe a fost de
asemenea bine apreciatå. Selectând
dintr-o listå a serviciilor, cei
intervievaõi au acordat locuri
fruntaøe referinõelor (reference help)
øi memoriei instituõionale pe care o
asigurå personalul bibliotecii.

Servicii cu “valoare adåugatå”. Intranetul Societåõii National
Geographic asigurå accesul la un
numår impresionant de informaõii
curente øi de arhivå, la baze de date
interne øi la modele pentru crearea
de site-uri departamentale. Aranjarea sa intuitivå faciliteazå studiul
chiar øi pentru cel mai timid
utilizator de informaõii. “O echipå
interdepartamentalå a proiectat
Intranetul pentru a sprijini comunicarea în interiorul NGS”, spune Fifer
Canby. “Iniõial, ne-am concentrat
asupra celor mai stringente nevoi:
øtiri despre organizaõie, un repertoriu
al angajaõilor, informaõii despre
departamente, editarea de manuale
de lucru, de rapoarte privind studiul
de piaõå øi subvenõiile de cercetare.
Fiecare compartiment a adåugat
propriile informaõii de conõinut.”
Intranetul a fost conceput ca un portal al NGS. Personalul din diverse
compartimente ale NGS adaugå la
pagina web diverse informaõii øi
anunõuri. “Ideea era så i se asigure
organizaõiei mijlocul de a publica
pentru nevoile proprii, øefii compartimentelor luându-øi råspunderea
pentru conõinutul creat de personal,
astfel încât Intranetul så fie
descentralizat øi uøor de gestionat”.
Scanând zilnic trei mii de surse
jurnalistice, Intranetul se adreseazå
managementului întregii organizaõii,
øefilor de compartimente, echipelor
øi departamentului juridic. Business
Inteligence Reports care sunt
realizate în cadrul bibliotecii
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reprezintå un segment important al
Intranetului. Bibliotecarii selecteazå
în fiecare zi trei informaõii din
fiecare domeniu de interes pentru
NGS, redacteazå scurte prezentåri
ale acestora, asigurând legåtura
directå cu textul integral.
Un nou serviciu disponibil din
2001 oferå un rezumat lunar al
conõinutului periodicelor mai importante, urmat de o analizå anualå a
tendinõelor øi a modului în care
acestea au evoluat.

“NGS in the News”. NGS in
the News urmåreøte modul în care
National Geographic Society este
prezentå în mass-media. Un alt
serviciu este cel de “corporate
watch” prin care personalul
bibliotecii selecteazå în fiecare lunå
o companie competitoare, pentru a
face o cercetare aprofundatå.
Serviciul este oferit prin e-mail øi are
ca abonaõi membri ai consiliului de
administraõie din afara instituõiei,
funcõionari øi parteneri de afaceri,
dar este disponibil øi pe Intranetul
NGS. Un alt serviciu care furnizeazå
informaõii “filtrate” este Science
Digest, o selecõie bi-såptåmânalå a
site-urilor web care oferå informaõii
privind subiectele tratate cu
preponderenõå de produsele NGS,
serviciul comercial al NGS øi
personalul noului canal de øtiri NG,
bazându-se în mare parte pe aceste
informaõii în realizarea rapoartelor
lor øtiinõifice zilnice. Clienõii
estimeazå cå utilizând Science
Digest economisesc såptåmânal trei
– patru ore de studiu.
Parteneriate.
Personalul
bibliotecii colaboreazå cu angajaõii
celorlalte
departamente
prin
intermediul programelor de legåturå
øi påstreazå contactul permanent în
ceea ce priveøte problemele curente.
Personalul de legåturå participå la
întrunirile editoriale øi de planificare
ale departamentelor la care sunt
repartizaõi. Existå parteneriate cheie
cu departamentul de tehnologia
informaõiei øi cu cel de comunicare.

Biblioteca lucreazå de asemenea în
strânså legåturå cu departamentele
de cercetare a pieõei, de dezvoltare,
de cercetare editorialå, de probleme
juridice øi legislative. „Lucråm
împreunå pentru a conduce, a
sprijini øi a realiza strategii” spune
Fifer Canby, descriind implicarea
strânså a bibliotecii în succesul
organizaõional. „Pe måsurå ce
organizaõia evolueazå, acõionåm
pentru a råmâne în contact cu
utilizatorii […] ajutându-i så îøi
defineascå nevoile de informare.”

Competenõele personalului.
Fifer Canby råspunde de Biblioteca
de Arhive,
Înregistråri
øi
Indexare. 9 dintre cei 30 de angajaõi
sunt absolvenõi ai unui masterat în
biblioteconomie (MLS), 5 dintre ei
au studii avansate de englezå, istorie,
jurnalism øi geografie, alõi 4 au
diplome în domeniul tehnic, iar 2
membri
urmeazå
studii
de
biblioteconomie. Trei angajaõi sunt
specialiøti în afaceri, 1 în øtiinõå øi 2
în educaõie.
Fifer Canby apreciazå cå
personalul bibliotecii foloseøte 25%
din timp pentru realizarea,
prezervarea øi circulaõia colecõiilor,
25% pentru crearea de documente:
indexuri, ghiduri de cercetare øi
pagini web, 10% pentru consiliere,
cercetare øi referinõe, 10% pentru
instruirea utilizatorilor, 10% pentru
planificare, management, întruniri,
elaborare de rapoarte øi pentru studiu
individual, 15% pentru comunicarea
între
departamente
(Intranet,
managementul cunoaøterii, întruniri
editoriale øi de marketing) øi 5%
pentru sprijin tehnic.
La cererea comitetului de
conducere al NGS, personalul
bibliotecii a alcåtuit o echipå
interdepartamentalå cu misiunea de
a dezvolta un cadru de difuzare a
cunoøtinõelor în interiorul NGS.
Unul dintre primii paøi în aceastå
direcõie îl reprezintå „seminarele de
creøtere a competitivitåõii”.
(Traducere de Cristina Ilarion;
sintezå de Anca Moraru)
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RECEPTAREA OPEREI VIRGINIEI WOOLF
IN ROMANIA

omentul påtrunderii operei Virginei Woolf în conøtiinõa esteticå autohtonå se plaseazå în deceniile
trei øi patru ale secolului trecut. Este epoca în care întreaga noastrå culturå øi civilizaõie, aøezatå sub
semnul “europeismului”, este marcatå de un profund proces de sincronizare øi de recuperare. Este
epoca în care, ca reflex al acestei tendinõe generale, la nivelul literaturii este instaurat “modernismul”.
Inauguratå mai devreme øi mai apåsat în spaõiul poeziei – unde o serie de promotori (Tristan Tzara cu dadaismul
såu) øi de exponenõi (Ilarie Voronca) contribuie decisiv la impunerea noilor curente din Europa øi unde se manifestå
“øcoli” a cåror arie depåøeøte atât barierele lingvistice, cât øi frontierele literaturii, råspândindu-se øi afirmându-se
mult mai rapid prin intermediul imaginii (dadaismul, suprarealismul, constructivismul etc. sunt prezente simultan în
liricå øi în arta plasticå) -, spaõiu care este mult mai “cosmopolit” øi mai permeabil la nou, miøcarea modernå nu este
înså mai puõin evidentå øi mai puõin råscolitoare øi pe teritoriul prozei.
Sunt anii în care romanul românesc traverseazå perioada sa de graõie. Dacå în 1923 Mihai Ralea îøi mai putea
încå pune, pe bunå dreptate, întrebarea - într-un studiu råmas celebru- De ce nu avem roman?, Camil Petrescu,
proclama, la rândul lui, la fel de îndreptåõit, în nu mai puõin celebrul eseu Noua structurå øi opera lui Marcel
Proust, din 1933, publicat în Teze øi antiteze în 1936, orientarea sa øi a colegilor såi de generaõie spre “noua
structurå”, vizibilå în literatura, în filosofia, în modul de a tråi øi de a simõi al timpului. În zece ani, printr-o febrilå
ardere a etapelor, genul era pe deplin consolidat øi în perfectå consonanõå cu “spiritul vremii”.
Oarecum surprinzåtor înså, Virginia Woolf nu face parte din ilustra galerie de “modele” asumate de romancierii
români de atunci, deøi, în textele lor teoretice, toõi dovedesc o bunå cunoaøtere a literaturii engleze. Scriitorii
preferaõi, în ceea ce priveøte epicul, sunt alõii: James Joyce - cel care întruneøte sufragiile unanime – øi Aldous
Huxley, al cårui entuziast admirator este Mircea Eliade. Mai sunt citaõi øi alõii, mai cu seamå autorii de “jurnale”, mai
ales de cåtre partizanii autenticitåõii, Virginia Woolf înså – niciodatå, cu doar douå notabile excepõii: Mihai Sebastian
øi Liviu Rebreanu.
O posibilå explicaõie a acestei ignoråri ar putea porni de la cunoscuta apetenõå a generaõiei interbelice pentru
literatura francezå. Reperele absolute råmân, în ceea ce priveøte genul romanesc, Marcel Proust øi André Gide. Din
perspectiva esteticii receptårii, se poate afirma cå operele lor au contribuit decisiv la închegarea øi la evoluõia
romanului românesc modern. Astfel, James Joyce, asimilat de Camil Petrescu “noii structuri” øi recunoscut de
Mircea Eliade, M. Blecher, Ion Biberi, H. Bonciu ca “maestru” al psihologiei abisale, aparõine (lucru valabil øi
pentru Samuel Beckett, mai târziu), într-o mare måsurå, spaõiului cultural francez.
Ilustrativ în acest sens este modul în care se apropie Mihail Sebastian de opera Virginiei Woolf, atât în articolul
Virginia Woolf (apårut în Cuvântul din 18 iulie 1930), dedicat romanului Plimbare la far, cât øi în Notå la un
roman francez, publicat în Revista Fundaõiilor Regale în ianuarie 1935, consacrat, în special, analizei romanului
Night and Day. Opera romancierei engleze este cititå din perspectiva unei permanente comparaõii între proza
francezå øi “romanul insular”. Mai mult, dacå Night and Day, naraõiune de tinereõe, este apreciatå ca un “roman
mediocru”, To the Lighthouse, creaõie de maturitate, este consideratå o dovadå a progresului considerabil petrecut în
evoluõia prozatoarei explicabil prin aceea cå, în intervalul dintre romane, scriitoarea l-a citit pe Marcel Proust.
Aøa se face cå prima abordare criticå a creaõiei Virginiei Woolf în peisajul literar românesc nu vine din interiorul
dezbaterilor teoretice ce au însoõit coagularea genului românesc la noi, ci din cu totul altå direcõie - cea a mediului
universitar.
Este vorba despre conferinõa lui Marcu Beza (1882-1949) - iniõiatorul studiilor de anglisticå - dedicatå
“romancierelor engleze contemporane” – Clemence Dane, May Sinclair, Dorothy Richardson, Virginia Woolf,
Wila Cather – øi susõinutå la “Fundaõia Carol” din Bucureøti, sub auspiciile Universitåõii Libere (conferinõa a fost
semnalatå în rubricile consacrate evenimentelor artistice øi culturale din õarå de publicaõiile Universul øi Aurora din
mai 1926 øi a fost publicatå ulterior în volumul Romanul englez contemporan, apårut în 1928).
Perspectiva din care este perceputå creaõia Virginiei Woolf este una tradiõional-conservatoare. Adept øi partizan
al prozei clasice centrate pe fenomenul social, înzestrate cu intrigå øi acõiune øi preocupate de realitatea obiectivå, de
relatarea evenimentelor în succesiunea lor cronologicå, Marcu Beza nu are antene pentru un roman al subiectivitåõii
absolute, al tråirii interioare, aøa cum este Mrs. Dalloway. Reticent, derutat chiar, constatå cå “personajul principal
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se plimbå pe stråzile Londrei [...] øi, pe måsurå ce
merge, gândurile råsar, se ões, se destramå
interior de-a valma”. “Talentul netågåduit” al
autoarei “este abåtut din calea cea dreaptå prin
cerinõele unui curent trecåtor, ca multe altele”.
În pofida opticii tradiõionale, Romanul
englez contemporan constituie prima sintezå de
acest fel din primul sfert de veac al secolului XX,
înscriindu-se în efortul general al modernismului
românesc de a se sincroniza cu fenomenul literar
european.
Acest demers critic, reprezentativ pentru
ceea ce s-ar putea numi exegezå de tip academic,
este prezent øi la Dragoø Protopopescu (18831939), personalitate de prim rang a anglisticii
universitare (øi nu numai) de la noi. Spre
deosebire de ceilalõi profesori universitari de
limba øi literatura englezå - Petre Grim de la Cluj
øi Ioan Botez de la Iaøi -, Dragoø Protopopescu are o operå amplå øi diversificatå.
În anul universitar 1945-1946, Dragoø Protopopescu predå la Universitatea din Bucureøti un Curs de englezå
consacrat Romanului englez. Comentându-l - vezi studiul såu introductiv la Fenomenul englez. I Pagini engleze,
ed. îngrijitå de Dan Grigorescu øi Horia Florian Popescu. Bucureøti: Grai øi Suflet, Cultura Naõionalå, 1996 -, Dan
Grigorescu constatå existenõa unui “subiectivism prin intermediul cåruia Dragoø Protopopescu se apropie de opera
unor mari scriitori ai secolului nostru: James
Joyce, Virginia Woolf, Aldous Huxley”,
explicând reticenõa în receptarea criticå a creaõiei
acestora printr-un proces “de clasicizare a
gustului”.
Ca øi Marcu Beza, Dragoø Protopopescu nu
intuieøte mutaõiile produse de opera Virginiei
Woolf la nivelul evoluõiei genului epic, aplicând
aceleaøi “canoane” ale criticii tradiõionale.
În paralel cu aceastå viziune din perspectivå
clasicizantå, conservatå de aripa universitarå,
academicå (a ceea ce Andi Bålu a numit – în
cartea sa Receptarea literaturii engleze în
România de critica øi istoria literarå. 1920 1947, Ploieøti: Premier, 2001 – “o øcoalå de
exegezå a literaturii engleze”, constituite la noi în
presa literarå a vremii), se formeazå, treptat, începând din mai 1926 øi pânå în decembrie 1944, o cu totul altå
imagine criticå a operei romancierei engleze,
recuperatå în ramele “modernismului” øi plasatå
printre valorile acestuia.
Astfel, D. Botez o apropie pe Virginia Woolf
de Gide øi, dupå o incursiune documentatå în
opera lor teoreticå, va constata existenõa unei
“estetici impresioniste a romanului” (vezi Viaõa
Româneascå din februarie-martie 1929), iar D.I.
Suchianu o alåturå lui Proust øi Joyce, cu care se
întâlneøte în acelaøi proces de “condensare a
romanului” (vezi Adevårul literar øi artistic”
din 11 mai 1930).
Dacå “Parisul råmâne promotorul curentelor
noi” - øi creaõia Virginiei Woolf circulå la noi mai
cu seamå pe filierå francezå, prin intermediul
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traducerilor, fiind analizatå cu precådere ca operå a unei discipole a lui Marcel Proust -, romanciera englezå ajunge,
totuøi, så fie consideratå øi o reprezentantå a “noii orientåri literare a Londrei” (Lupta din 12 august 1944).
În intervalul 1945-1963, adicå în epoca de supremaõie a proletcultismului øi a “realismului socialist” øi în anii
imediat urmåtori acesteia, numele Virginiei Woolf dispare cu desåvârøire din peisajul literar autohton, fapt doar în
parte explicabil, devreme ce o serie de reprezentanõi ai “literaturii
decadente”, de acelaøi calibru øi cu aceeaøi orientare - cum ar fi
Marcel Proust, André Gide øi chiar James Joyce - continuå så fie
comentaõi, chiar dacå tendenõios øi restrictiv.
Din 1964, odatå cu studiul lui Ion Biberi consacrat analizei
“fluxului conøtiinõei” în romanele Virginiei Woolf, øirul
intervenõiilor critice este reluat.
Înså nu relansarea comentariilor critice reprezintå - în ceea ce
priveøte receptarea operei sale în România - fenomenul cel mai
spectaculos. Aceastå relansare se produce prin intermediul
traducerilor. Dacå pânå acum apare o singurå traducere (Din
beznå spre soare, traducere din limba englezå de George Sbârcea.
Bucureøti: Socec, [1943]), între anii 1968 øi 1990, apar nu mai
puõin de zece volume traduse, la care se vor adåuga, din 1994 pânå
în 1999, încå patru. Practic, aproape întreaga operå a Virginiei
Woolf, romane øi eseuri, este traduså în acest relativ scurt timp.
Iatå cå øi în cazul Virginiei Woolf îøi dovedeøte valabilitatea o
afirmaõie cu caracter general fåcutå de Gelu Ionescu în foarte
interesanta øi incitanta sa carte Orizontul traducerii (Bucureøti:
Univers, 1981): “O istorie a literaturii române contemporane, încå
nescriså, nu va putea ignora locul øi rolul pe care traducerile din
literatura universalå în limba românå îl au în configurarea acestei
perioade, atât din punctul de vedere al receptårii, cât øi al creaõiei
literare;... s-a tradus mai mult øi mai bine decât în toate epocile anterioare la un loc”.
Creaõia romancierei engleze intrå de-abia acum în “orizontul de aøteptare” al consumatorului român de
literaturå. Este vorba øi aici de “acele traduceri întârziate”, ca øi în ceea ce îi priveøte pe mai toõi marii romancieri
stråini ai acelei perioade ale cåror opere au intrat în circulaõie la noi, în perioada interbelicå, prin contact direct øi au
fost citite øi comentate de cei care au putut avea acces la ele. Gide, Joyce, de exemplu, sunt traduøi de-abia acum.
“Scriitorii interbelici, ca øi publicul cititor de atunci, cu mult mai restrâns decât cel de azi, beneficiau de mult
mai puõine traduceri, cea mai mare parte a informaõiei literare fåcându-se prin contactul direct cu opera în limba
originalå, cum se øtie, printr-un intermediar, cel mai adesea
francez” (Gelu Ionescu, op.cit., p. 17).
Spre deosebire de epica patruzecioptistå, literatura din perioada
interbelicå nu mai este preocupatå de traduceri. Centrul de interes
se deplaseazå spre comentariul critic.
Aøa se explicå de ce, în istoria receptårii operei Virginiei Woolf
în România, se poate constata un imens decalaj în timp între
exegezå øi traducere. Cititå de foarte mulõi intelectuali øi scriitori dovadå øi destul de frecventele referinõe din publicisticå, recenzii
sau semnalåri, mai cu seamå ale apariõiilor pariziene - în perioada
interbelicå creaõia sa nu se “cerea” traduså.“Cariera” ei propriuziså, påtrunderea, “prin traduceri, în spaõiul literaturii autohtone”,
circulaõia ei în acest spaõiu se vor produce de-abia din anul 1968,
fiind precedate înså, în mod oarecum paradoxal, de receptarea la
nivelul criticii literare.
De-abia acum, odatå cu aceastå integrare târzie, se poate vorbi
de o realå “încetåõenire” a sa la nivelul culturii noastre,
“încetåõenire” însoõitå atât de o “influenõå retrospectivå”, cât øi de o
percepõie criticå mult mai consistentå øi mai pertinentå, ilustratå în
special de studiile lui Petru Creõia din Epos øi logos øi de cele ale lui
Dan Dumitriu - Ambasadorii sau despre realismul psihologic.
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Virginia Woolf în cultura românå - bibliografie

I A. În volum
- Din beznå spre soare: roman.
Traducere din limba englezå de
George Sbârcea. Bucureøti: Socec,
/1943?./. 308 p.
- Doamna Dalloway: [roman]. În
româneøte de Petru Creõia. Prefaõå
de Vera Cålin. Bucureøti: Editura
pentru literaturå universalå, 1968.
295 p. (Colecõia Meridiane, 59)
- Orlando. O biografie: [roman].
În româneøte de Vera Cålin.
Bucureøti: Editura pentru literaturå
universalå, 1968. 328 p. (Colecõia
Meridiane, 63)
- Eseuri. În româneøte de Petru
Creõia. Prefaõå de Mihai Miroiu.
Bucureøti: Univers, 1972. XXIII +
363 p. (Eseuri).
- Spre far: roman. Traducere de
Antoaneta Ralian. Prefaõå øi tabel
cronologic de Vera Cålin. Bucureøti:
Minerva, 1972. XX + 319 p.
(Biblioteca pentru toõi, 693)
- Valurile. [Roman]. Traducere øi
prefaõå de Petru Creõia. Bucureøti:
Univers, 1973. 247 p. (Romanul
secolului XX).
- Între acte. [Roman]. Traducere øi
postfaõå de Frida Papadache.
Bucureøti: Univers, 1978. 232 p.
(Globus, 312)
- Jurnalul unei scriitoare. În
româneøte de Mihai Miroiu. [Prefaõå: Leonard Woolf]. Bucureøti: Univers, 1980. 431 p. (Corespondenõe.
Memorii. Jurnale) Bibliografie p.429
- Anii: roman; trad. de Frida
Papadache. Bucureøti: Cartea
româneascå, 1983. 416 p.
- Noapte øi zi. Bucureøti: Univers,
1987. 493 p. (Romanul secolului
XX)
- Camera lui Jacob. Bucureøti:
Univers, 1990. 184 p. (Romanul
secolului XX).
- Cålåtorie în larg: roman; traducere
øi note de Georgeta Pådureleanu;
prefaõå de Geta Dumitriu. Bucureøti:
Univers, 1994. 352 p. (Clasicii
literaturii universale).

- Anii: roman; traducere din limba
englezå Frida Papadache. Bucureøti:
RAO International, 1995. 395 p.
(Opere XX)
- Între acte: [roman]; [traducere øi
note: Frida Papadache; prefaõå øi tabel
cronologic: Monica Pillat Såulescu.
Bucureøti: RAO International, 1995.
300 p. (Opere XX)
- Valurile: [roman]; traducere din
limba englezå Petru Creõia.
Bucureøti: RAO International, 1998.
256 p. (Opere XX).
- O camerå separatå: [eseu];
traducere: Radu Paraschivescu;
prefaõå: Andreea Deciu. Bucureøti:
Univers, 1999. 144 p. (Sinteze.
Øtiinõe socio-umane. Feminism)

I B. În periodice
- Femeia în oglindå. /Nuvelå/.
Traducere de Nora Marian. În:
Timpul, 2, 1938, nr. 451, 5 aug., p.2.
- Flush în Italia. Traducere de
Andrei A. Lilin. În: Orizont, 17,
1966, nr.1, ian., p.p.55-58.
- Jurnalul unei scriitoare.
Fragmente. În româneøte de Iulia
Soare. În: Secolul 20, 1966, nr.2,
p.p.74-80.
- Moartea moliei. În româneøte de
Dumitru Mazilu. În: Secolul 20,
1966, nr.2, p.p.50-52.
- Prozå modernå. Traducere de L.
Nicolescu. În: Secolul 20, 1966,
nr.2, p.p.81-86.
- Timpul trece. Fragment din
“Spre far”. În româneøte de
Antoaneta Ralian. În: Secolul 20,
1966, nr.2, p.p.53-63.
- Valurile. (Fragment). În româneøte
de A.R. [=Antoaneta Ralian];
Interludiile, în româneøte de Dan
Constantinescu. În: Secolul 20,
1966, nr.2, p.p.64-73.
- O caså cu stafii. În româneøte de
Virgil Stanciu. În: Tribuna, 10, 1966,
nr.51, 22 dec., p.8.
- În livadå. În româneøte de Virgil
Bulat. În: Tribuna, 12, 1969, nr.11,
13 mar., p 8.
- Moartea unei balene. În româneøte de Virgil Bulat. În: Tribuna,

13, 1969, nr.3, 16 iun., p.8 øi nr.5, 30
ian., p.8.
- Momentul noapte de varå. În
româneøte de Monica Pillat. În:
Viaõa Româneascå, 26, 1973, nr.5,
mai, p.p.157-160.
- TOLLER, ERNST øi WOOLF,
VIRGINIA. Documente inedite
[comunicate de I. M. Øtefan]. În: Secolul 20, 1973, nr.6, iun., p.p.161-165.
- “Ce sare în ochii unui
contemporan”. (Despre critici).
(Din ciclul “The Common Reader” –
1925
“How
it
Strikes
a
Contemporary”). În: Luceafårul, 17,
1974, nr.1, 5 ian., p.p.10.
- Ciudaõii elisabetani. Prezentare:
“Virginia Woolf øi portretul de
epocå” øi traduceri de Frida
Papadache. În: România literarå, 7,
1974, nr.17, 25 apr., p.21.
- A jel a falon. Látó Anna forditása.
În: Utunk, 31., 7 sz., 1976 febr.13., 6.l.
- Între acte. [Extrase. Cu o]
Prezentare øi traducere de Frida
Papadache: “Ultimul roman al
Virginiei Woolf”. În: Steaua, 28,
1977, nr.4, apr., p.p.49-51.
- Viaõa øi romancierul. ((Colected
Essays, II, London, The Hogarth
Press, 1965). În Româneøte de Petru
Creõia. În: Secolul 20, 1977, nr.9,
sep., p.p.14-15.
- Între acte (Fragmente din romanul
“Between the Acts”). Cu
o
prezentare “Luciditate pânå la capåt”
øi în româneøte de Frida Papadache .
În: Secolul 20, 1977, nr.11, nov.dec., p.p.163-177.
- A nu øti limba greacå.
[Confluenõe]. În: Steaua, 29, 1978,
nr.12, p.p.46-48.
- Die Vorstellung. (Aus dem
Englischen von Dieter E. Zimmer).
În: Neue Literatur, 31, 1980, nr.3,
mar., p.p.67-71.
- Vocea primordialå. În: Tribuna,
25, 1981, nr.121, 12 mar., p.3.
- Gânduri despre pace în timpul
unui raid aerian. În româneøte de
Frida Papadache. În: România
literarå, 14, 1981, nr.47, 19 nov., p.21.
- Proza modernå (I-II). Prezentare
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øi traducere: Al. Pascu. /Centenar
Virginia Woolf/. În: Cronica, 17,
1982, nr.5, 5 feb., p.8; nr.6, 12 feb.,
p.8.
- Freshwater. /Teatru/. Traducere
de Monica Pillat. În: Secolul XX,
1991, nr.12(352-354), p.p.265-277.
- 1. Reflectorul. 2. Trei tablouri.
Prezentare øi traducere de Doina
Cmeciu. În: Ateneu, 29, 1992,
nr.5(272), mai, p.12.
- O camerå numai a mea. /Eseu/. În:
Orizont, 1992, nr.15, 20 aug., p.16.
II Referinõe critice

II A. În volum
- BADIU, IZABELA. Virginia
Woolf øi Edouard Dujardin ...
Piteøti: Paralela 45, 1999. 147 p.
Bibliogr. p.82-84.
- BEZA, MARCU. Romanul englez
contemporan. Bucureøti: Cultura
Naõionalå, 1928. 123 p. Conferinõe
despre
cincisprezece
scriitori
englezi: S. Butler, J. Galsworthy, H.
James, A. Bennet, V. Woolf ...
- CMECIU, DOINA. Virginia
Woolf or The Quest for the poetic
word. Bucureøti: Pro Humanitas,
1999. 249 p. Bibliogr. p.238-248.
- CMECIU, DOINA. Virginia
Woolf’s poetic discours: tezå de
doctorat. Cond. øt.: prof. univ. dr.
Grigore Vereø; prof. univ. dr.
Øtefan Avådanei. Iaøi: Universitatea
“Al. I. Cuza”, 1998. 260 f. Bibliogr.
f.251-269.
DOBRINESCU,
ANCA
MIHAELA. Modernist narrative
discourse in Virginia Woolf’s
novels: tezå de doctorat. Cond. øt.
prof.dr. Adrian Nicolescu. Bucureøti:
Universitatea Bucureøti, 2000. 175 f.
Bibliogr. f.165-175.
- MANOLESCU, NICOLAE. Arca
lui Noe: eseu despre romanul
românesc. Bucureøti: Editura 100 +
1 GRAMAR, 1998. 734 p., p.37, 4142, 166, 383, 453.
- MANOLESCU, NICOLAE.
Desenul din covor. (Teme 7).
Bucureøti: Cartea Româneascå,
1988. 252 p.; p.43, 47-48, 57.
- MATEI MUØAT, CARMEN.
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Romanul românesc interbelic:
Antologie, prefaõå, analize critice,
note, dicõionar, cronologie øi
bibliografie de ... Bucureøti:
Humanitas, 1998. 334 p. (Tezaur.
Biblioteca Humanitas de limba øi
literatura românå în texte/comentarii
/sinteze/, p.14, 16, 41, 45, 114, 317, 318.
- MIROIU, MIHAI. Virginia Woolf.
Bucureøti: Univers, 1977. 384 p.
(Colecõia Monografii). Bibliografie
p.370-382.
- MIROIU, MIHAI. Virginia Woolf.
Evoluõia concepõiei øi metodei
artistice (de la “Cålåtorie în lumea
largå” la “Valurile”). Tezå de
doctorat. Bucureøti, 1969. 334 + IXIII f. dactilo.
- MIROIU, MIHAI. Virginia
Woolf: evoluõia concepõiei øi
metodei artistice (de la “Cålåtorie
în lumea largå” la “Valurile”).
Rezumatul tezei de doctorat.
Bucureøti: Centrul de multiplicare al
Universitåõii din Bucureøti, 1970.
32 p. (Universitatea din Bucureøti.
Institutul de limbi øi literaturi
stråine. Facultatea de limbi
germanice).
- PETRESCU, LIVIU. Vârstele
romanului. Bucureøti: Eminescu,
1992. 187 p.; p.76-79, 141
- PRAISLER, MICHAELA. For a
psychoanalitical approach to
literature: reality and fiction with
Virginia Woolf and Ernest
Hemingway. Galaõi: Porto Franco,
2000. 239 p. Bibliogr. p.225-239.
- PRAISLER, MICHAELA. For a
psychoanalytical approach to
literature. Reality and fiction with
Virginia Woolf and Ernest
Hemingway: tezå de doctorat.
Cond. øt.: prof. dr. Øtefan Avådanei.
Iaøi: Universitatea “Al. I. Cuza”,
1998. 202 f. Bibliogr. f.192-202.
- PROTOPOPESCU, ALEXANDRU.
Romanul
psihologic
românesc. Bucureøti: Eminescu,
1978. 319 p. (Sinteze), p.24-25.
- SASU, AUREL; VARTIC,
MARIANA. Romanul românesc în
interviuri: o istorie autobiograficå. Vol.1-4. Antologie, sinteze
bibliografice øi indice de ...
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Bucureøti: Editura Minerva, 19851991. 4 vol. în 8. (962; 1285; 696;
733). Vol.1. 1985. – partea I.
p.p.:114 (V. W. øi Ticu Archip), 385
(øi Alice Botez), 505 (øi Augustin
Buzura); partea II-a, p.p.698 (øi
Maria-Luiza Cristescu); 872, 873 (øi
Dana Dumitriu). Vol.2., partea a II-a,
p.p.1124, 1127 (øi Ioana Postelnicu),
1142 (øi Nistor Preda). Vol.3, partea
I, p.p.164 (øi Liviu Rebreanu), 324
(øi Vasile Sålåjan); 416, 424, 426,
432 (øi Cella Serghi).

II B. În periodice
- Romancierele engleze contemporane /Artistice. – Culturale./. În:
Universul, 44, 1926, nr.98, 30 apr.,
p.2; nr.103, 7 mai, p.p.2. Despre
conferinõa cu acelaøi titlu a lui M.
Beza în care sunt comentate operele
scriitorilor Clemence Dane, May
Sinclair, Dorothy Richardson,
V. Woolf (Mrs.Dalloway), Willa
Cather.
- Romanciere engleze contemporane. /Viaõa artisticå/. În: Aurora,
6, 1926, nr.1348, 8 mai, p.2.
Conferinõa lui M. Beja.
- BEZA M. Romanciere engleze
contemporane. Dorothy Richardson
øi Virginia Woolf. /Literaturile
stråine/. În: Propilee Literare, 2,
1927, nr.13, 15 sep., p.p.20-21.
SADOVEANU,
IZABELA.
Literatura englezå actualå. De
vorbå cu Miss Silvia Stevenson.
[Interviu]. În: Adevårul literar øi
artistic, 9, 1928, nr.385, 22 apr., p.5.
Sunt citaõi: H. G. Wells, A. Bennett,
J. Galsworthy, J. Joyce, V. Woolf, G.
B. Shaw etc.
- BOTEZ, D. O esteticå impresionistå a romanului? /Miscellanea/.
În: Viaõa Româneascå, 21, 1929,
nr.2-3, feb.-mar., p.p.309-312.
Despre opiniile asupra romanului ale
lui A. Gide øi V. Woolf.
- A. N. Virginia Woolf: Orlando.
/Cårõi øi reviste/. În: Adevårul literar
øi artistic, 9, 1929, nr.432, 17 mar.,
p.7. Recenzie.
- Orlando. /Însemnåri/. În:
Dreptatea, 3, 1929, nr.437, 25 mar.,
p.p.2. Consideraõii.
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- MATEIU, SANDA I. Crâmpeie de
viaõå. /Fel de fel/. În: Universul, 47,
1929, nr.276, 28 nov., p.3. Despre
Mrs. Dalloway.
- SUCHIANU, D. I. Condensarea
romanului. În: Adevårul literar øi
artistic, 9, 1930, seria II-a, nr.492, 11
mai, p.5. Sunt citaõi J. Joyce, M.
Proust, V. Woolf etc.
- SEBASTIAN, MIHAI. Virginia
Woolf. În: Cuvântul, 6, 1930,
nr.1881, 18 iul., p.p.1-2. Despre
Plimbare la far.
- CANTACUZINO, I. Stilul în
roman.
/Chipuri,
probleme,
comentarii/. În: Excelsior, 1, 1930,
nr.1, 7 nov., p.8. Sunt citaõi J. Joyce,
V.Woolf, M. Proust, J. Giradoux etc.
- FAUR, D. Un roman original.
/Såptåmâna stråinåtåõii. Cårõi. Idei.
Oameni .../. În: Dimineaõa, 38, 1932,
nr.8889, 4 ian., p.3. Despre The
Waves (Valurile).
- ACTERIAN, ARØAVIR. Citind ...
/Literatura/. În: Axa, 2, 1933, nr.17,
6 sep., p.4. Despre Mrs. Dalloway.
- O nouå traducere din Virginia
Woolf: “Noaptea øi ziua”. /Lumea
întreagå. Anglia/. În: Rampa nouå
ilustratå, 17, 1934, nr.4843, 5 mar.,
p.4. Probabil, traducerea în francezå.
- CABA, OLGA. [Despre “To the
lighthouse”(Drumul
spre
far]/A.B.C./. În: Pagini literare, 1,
1934, nr.1, 15 mai, p.p.63-64.
- FAUR, D. Virginia Woolf: “Nuit
et Jour” (trad. de l’anglais par
Georges Bec, Edit du Siécle, Paris).
/Såptåmâna stråinåtåõii. Cårõi, Idei,
Oameni .../. În: Dimineaõa, 30, 1934,
nr.9780, 19 mai, p.3.
- Zi øi noapte. În: Adevårul literar øi
artistic, 12, 1934, seria II-a, nr.708, 1
iul., p.8. Despre romanul Virginiei
Woolf tradus recent în francezå.
- SEBASTIAN, MIHAIL. Notå la
un roman englez. /Cronici/. În:
Revista Fundaõiilor Regale, 2, 1935,
nr.1, ian., p.p.171-177. Virginia
Woolf: Night and Day.
- DAN, SERGIU. “Câinele Flush”
de Virginia Woolf. /Cartea stråinå/.
În: Bis!, 1, 1935, nr.2, 23 mar., p.2.
- TROST, D. Virginia Woolf: Viaõa
lui “Flush”. /Cårõi stråine/. În:
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Rampa nouå ilustratå, 18, 1935,
nr.5159, 23 mar., p.1.
- FAUR, D. Flush, câine literar.
/Såptåmâna
stråinåtåõii/.
În:
Dimineaõa, 31, 1935, nr.10192, 13
mai, p.2.
- Povestirea filosoficå. În: Adevårul
literar øi artistic, 14, 1935, seria II-a,
nr.765, 4 aug., p.9.
- Noua orientare literarå a
Londrei.
Parisul
råmâne
promotorul curentelor noi. În:
Lupta, 15, 1936, nr.4443, 12 aug.,
p.p.1-2. Referiri øi la V. Woolf.
- I.Z.S.D. [=Izabela Sadoveanu].
Literatura englezå din preajma
råzboiului øi dupå råzboi. /Cartea
stråinå/. În: Adevårul literar øi
artistic, 13, 1937, seria III-a, nr.858,
16 mai, p.17. Referiri la: J. Conrad,
R. Kipling, K. Mansfield, S.
Spender, V. Woolf etc.
- SANDA [=Sanda Movilå] Virginia
Woolf: “The Years”. /Eva
modernå/. În: Rampa nouå ilustratå,
20, 1937, nr.5801, 16 mai, p.4.
- Iz. Sd. [=Izabela Sadoveanu].
Ultima scriere a Virginiei Woolf
traduså în limba francezå. /Cartea
stråinå/. În: Adevårul literar øi
artistic, 18, 1937, seria III-a, nr.875,
5 sep., p.16. Despre Les vagues, la
Ed. Kock, în trad.Marguerittei
Yourcenar.
- MOVILÅ, SANDA. “Flush”. În:
Adevårul, 51, 1937, nr.16449, 14
sep., p.6. V.W. “suferå cu creierul øi
nu cu inima”.
- Virginia Woolf: “Les vagues”.
/Cårõi stråine/. În: Universul literar,
47, 1938, nr.13, 14 mai, p.7.
- Virginia Woolf pamfletarå. În:
Adevårul literar øi artistic, 18, 1938,
seria III-a, nr.915, 19 iun., p.p.4.
Despre “Three Guineas”.
- PAPATANASIU, N. Romancierul
Liviu Rebreanu. În: Adevårul
literar øi artistic, 19, 1938, seria IIIa, nr.942, 25 dec., p.7. Opiniile lui
L.R. despre epicul pur, roman fluviu,
romanul social, M. Proust, A.
Huxley, V. Woolf.
- BILCIURESCU, ALEXANDRU.
Virginia Woolf. În: Timpul, 3, 1939,
nr.685, 30 mar., p.2.

- MOVILÅ, SANDA. “Les années”,
roman de Virginia Woolf, Stock,
Paris. /Timpul Femeii/. În: Timpul,
3, 1939, nr.701, 17 apr., p.6.
- ILIESCU, TIBERIU. Virginia
Woolf sau poemul singuråtåõii
extatice. În: Condeiul, 1, 1939,
nr.10-11, iul.-aug., p.p.6. Øi în
Meridiane, 5, 1941, nr.13, p.p.43-47.
- BILCIURESCU, ALEXANDRU.
Virginia Woolf, “Flush”. /Cartea
stråinå/. În: Timpul, 4, 1940,
nr.1182, 16 aug., p.2.
- PAPATANASIU, N. Virginia
Woolf. /Viaõa artisticå/. În: Viaõa, 2,
1942, nr.464, 2 aug., p.2.
- Virginia Woolf. /Vitrina/. În:
Viaõa, 2, 1942, nr.599, 15 dec., p.2.
- Limba traducerilor. /Cronica
måruntå/. În: Viaõa, 3, 1943, nr.908,
26 oct., p.2. Despre “Din beznå spre
soare”, trad. din V. W.
- ZOTTA, PAUL. Virginia Woolf.
În: Viaõa Româneascå, 36, 1944,
nr.12, dec., p.p.70-71.
- BIBERI, ION. Virginia Woolf. În:
Gazeta literarå, 11, 1964, nr.50, 10
dec., p.8.
- ARSENESCU, ADINA. Virginia
Woolf. În: Orizont, 17, 1966, nr.1,
ian., p.p.53-51.
- CÅLIN, VERA. Virginia Woolf
dupå douåzeci øi cinci de ani. În:
Secolul 20, 1966, nr.2, p.96-109.
- PAPU, EDGAR. “Fluviul
conøtiinõei” øi “partea nevåzutå”
[în opera Virginiei Woolf]. În:
Secolul 20, 1966, nr.2, p.90-95.
- MIROIU, MIHAI. Folosirea
montajului în romanul englez
modern. (Virginia Woolf øi James
Joyce). În: Studii de literaturå
universalå, 11, 1968, p.p.31-42.
Rezum. lb.fr., engl.
- MIROIU, MIHAI. Virginia
Woolf: Germenii unei noi forme
literare. În: Studii de literaturå
universalå, 1970, 15, p.p.133-142.
Note øi bibliogr. 8 titl. Rez. lb. fr.,
engl.
- MIROIU, MIHAI. In the stream:
J. Joyce and V. Woolf. În: Analele
Universitåõii Bucureøti, Limbi
germanice, 20, 1971, p.p.145-147.
Note øi bibliogr. 6 titl.
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- FLÅMÂND, DINU. [Recenzie la]:
V. Woolf. Eseuri. În româneøte de
Petru Creõia. Bucureøti: Univers,
1972. (Eseuri). În: Contemporanul,
1972, nr.35, 25 aug., p.2.
- DAVID, MONICA. Romanul în
eseurile Virginie Woolf. [Recenzie
la]: Virginia Woolf. Eseuri ... În:
Orizont, 23, 1972, nr.21, 21 sep.,
p.12.
- FLÅMÂND, DINU. [Recenzie la]:
V. Woolf. Spre far. Roman.
Traducere de Antoaneta Ralian.
Prefaõå øi tabel cronologic de Vera
Cålin. Bucureøti: Minerva, 1972.
(BPT). În: Contemporanul, 1972,
nr.42, 13 oct., p.2.
- BALOTÅ, NICOLAE. Romanul
poetic al Virginiei Woolf.
[Recenzie la]: V. Woolf. Spre far ...
În: România literarå, 5, 1972, nr.43,
19 oct., p.15.
- IVÅNESCU, MIRCEA. [Recenzie
la]: V. Woolf. Eseuri ... În:
Transilvania, 1, 1972, nr.6, 1972,
p.53.
- ØOROBETEA, AUREL. [Recenzie
la]: V. Woolf. Spre far ... În: Steaua,
23, 1972, nr.21, nov., p.31.
- AVÅDANEI, ØTEFAN. Contradicõiile eseului. [Recenzie la]:
V. Woolf. Eseuri . În: Convorbiri
literare, 1973, nr.2, 30 ian., p.9.
- ÕURLEA, ØTEFAN. [Recenzie la]:
V. Woolf. Spre far ... În: Revista
bibliotecilor, 26, 1973, feb., nr.2,
p.121.
- CRISTEA, VALERIU. Direcõia
privirii. [Recenzie la]: V. Woolf.
Spre far ... În: Luceafårul, 16, 1973,
nr.14, 7 apr. p.9.
- PILLAT, MONICA. Virginia
Woolf øi timpul oglindå. În: Viaõa
Româneascå, 26, 1973, nr.5, mai,
p.p.150-156.
- STANCIU, VIRGIL. “Valurile” øi
reflectarea parabolicå a existenõei.
[Recenzie la]: Valurile: [roman];
traducere øi prefaõå de Petru Creõia.
Bucureøti: Univers, 1973. În:
Tribuna, 17, 1973, nr.37, 13 sep.,
p.3.
- MATEI, I. [Recenzie la]: V. Woolf.
Valurile ... În: Tomis, 8, 1973, nr.18,
25 sep., p.6.
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- VIANU, ION. O ascensiune cåtre
izvoare. /Itinerar psihologic/.
[Recenzie la]: Virginia Woolf.
Valurile ... În: Luceafårul, 16, nr.41,
1973, 13 oct., p.9.
- ARION, GEORGE. [Recenzie la]:
V. Woolf. Valurile ... În: Revista
bibliotecilor, 26, 1973, nr.11, nov.,
p.p.702-703.
- HANÕIU, ECATERINA. Câteva
observaõii privitoare la opera
Virginiei Woolf. În: Lucråri
øtiinõifice. Institutul pedagogic
Oradea. Seria Literaturå, vol.VIII,
1973, p.p.61-68. Bibliogr. 9 tit. Rez.
lb. eng.
- IANCOVICI, GHEORGHE.
Jurnalul unei scriitoare. [Despre
“A Wruter’s Diary”, de V. W.].
/Confluenõe/. În: Steaua, 26, 1975,
nr.9, sep.1975, p.p.49-50.
- GRIGORESCU, DAN. [Recenzie
la:] Între acte. Traducere øi postfaõå
de Frida Papadache. Bucureøti:
Univers, 1978. (Globus). În:
Contemporanul, 1979, nr.1, 5 ian.,
p.10.
- MANOLESCU, NICOLAE. Cui ie fricå de Virginia Woolf.
[Recenzie la:] V. W. Între acte ... În:
România liberå, 37, 1970, nr.10743,
12 mai, p.2.
- PÂRVU, SORIN. [Recenzie la]: V.
W. Între acte ... În: Cronica, 14,
1979, nr.21, 25 mai, p.10.
- NISTOR, CORNELIU. [Recenzie
la]: Virginia Woolf. Jurnalul unei
scriitoare. Bucureøti: Univers,
1980. În: Orizont, 31, 1980, nr.32, 7
aug., p.8.
- TUDORAN, DORIN. [Recenzie
la]: V. W. Jurnalul unei scriitoare
... În: Viaõa Româneascå, 33, 1980,
nr.1, sept., p.p.94-96.
- GRIGORESCU, DAN. [Recenzie
la]: V. W. Jurnalul unei scriitoare
... În: Contemporanul, 1980, nr.38,
19 sept., p.p.15.
- COSTACHE VERONA. Rigorile
unui jurnal. Jurnal. [Recenzie la]:
V. W. Jurnalul unei scriitoare ... În:
Luceafårul, 23, 380, nr.41, 11 oct.,
p.8.
- ELIADE, IRINA. Virginia Woolf
in
Romanian.
În:
Tribuna
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României, 25, 1981, nr.199, 15 feb.,
p.10.
- STANCIU, VIRGIL. Arta
luminoaså a vieõii [Virginia Woolf
– 100 de ani de la naøtere]. În:
Tribuna, 26, 1982, nr.5, 4 feb., p.10.
- SZILAGY, JULIA. Hogyan
olvasott Virginia Woolf. În:
Korunk, 41, 1982, nr.5, mai,
p.p.403-405.
- ARDELEANU, VIRGIL. Jurnal
[Despre creaõia Virginiei Woolf].
În: Transilvania, 11, 1982, nr.3, mar.,
p.p.35.
- PETRAØ, IRINA. [Recenzie la]:
Virginia Woolf. Anii: roman;
traducere de Frida Papadache.
Bucureøti: Cartea Româneascå,
1983. În: Steaua, 35, 1984, nr.6, iun.,
p.52.
- MIROIU, MIHAI. Turgheniev
î n l e c t u r a Vi r g i n i e i Wo o l f .
În: Romanoslavia, 22, 1984,
p.p.179-185.
- MANOLESCU, NICOLAE.
[Recenzie la]: Virginia Woolf.
Noapte øi zi. Traducere de Veronica
Focøeneanu. Prefaõå de Øtefan
Stoenescu. Bucureøti: Univers,
1987. (Romanul secolului XX).
În: Cronica, 22, 1987, nr.22, p.p.10.
- MIHÅIEØ, MIRCEA. Plasa de
fluturi. [Eseu despre jurnalul
Virginiei Woolf]. Fragmente. În:
Orizont, 38, 1987, nr.31, 31 iul., p.6.
- JIANU, ANGELA. [Recenzie la]:
Virginia Woolf. Noapte øi zi ... În:
România literarå, 20, 1987, nr.33, 13
aug., p.p.20.
- CREÕIA, PETRU. Referat /cu
privire la romanul “Valurile” de
Virginia Woolf. În: România
literarå, 30, 1997, nr.29, p.p.10.
Pledoarie pentru traducerea în
româneøte a romanului, datând din
1969.
- ROGOZANU, C. [Recenzie la]:
Virginia Woolf. O camerå
separatå. [Eseuri]. Bucureøti:
Univers, 1999. În: Observator
cultural, 5, 2000, nr.4, martie,
p 27.
- BABBEÕI, ADRIANA. Orlando,
Albertine. [Paradigma femininå].
În: Orizont, V, 13, 2001, nr.4, apr.,
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p.p.15-17.
- NICOLAE, COSANA. O nouå
biografie
Virginia
Woolf.
[Transatlantica]. În: Steaua, V, 52,
2001, nr.5/6, mai-iun., p.p.120.
- BUSUIOC, NICOLAE. De la
Mila.... la Virginia Woolf: [publicisticå]. [Fascinaõia lecturii]. În:
Cronica, V, 36, 2001, nr.6, iun., p.18.
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- CERNICA, NIADI. Cum am
ajuns de la Freud la Naharjuana,
întâlnindu-i în drum pe James
Joyce øi Virginia Woolf. În:
Bucovina literarå, V, 11, 2001, nr.7,
iul., p.6: il.
ARSENESCU,
ADINA.
Reîntâlnire cu Virginia Woolf. În:
Contemporanul – ideea europeanå V,

11, 2001, nr.34, p.14.
- BUSUIOC, NICOLAE. De la
mirajul creaõiei la femeia
scriitoare: [despre “Eseu despre
Cioran” de Fernando Savater øi “O
camerå separatå” de V. W.]. [Aperto
libro]. În: Convorbiri literare, 5, 36,
2002, nr.1, ian., p.p.154.

Orele de dupå Msr. Dalloway. Recenzie

Am spune cå romanul lui Michael Cunningham Orele (apårut la editura
Polirom în 2003) este o carte “dificilå”. Nu pentru cå este proza unui ilustru
absolvent de literaturå øi picturå de la Standford University, al cursurilor de
creative writing de la Iowa, recompensat, chiar pentru acest roman, cu Premiul
Pulitzer øi PEN/Faulkner Awards (în 1998), ci pentru cå, mai mult poate decât în
cazul altor texte postmoderne, lectura ei cere lectura - simultanå sau consecutivå a unui alt text Mrs. Dalloway (Virginia Woolf, 1928).
Michael Cunningham împleteøte în Orele (care este, de altfel, titlul iniõial al
romanului Mrs. Dalloway al Virginiei Woolf) poveøtile a trei femei: Clarissa
Vaughan, o editoare newyorkezå din anii ’90, Laura Brown, o casnicå din
suburbiile Los Angelesului din anii ‘50 øi Virginia Woolf, lucrând în 1923, în
Richmond (Anglia), la romanul såu Mrs. Dalloway.
Fårå o lecturå proaspåtå a romanului Mrs. Dalloway nu poõi urmåri
mulõumitor ingenioasa împletiturå de naraõiuni pe care ne-o propune Michael
Cunningham în Orele: Clarissa anilor ’90, asemenea doamnei Dalloway, parcurge
drumul unei “frumoase dimineõi de iunie”, în cåutarea florilor necesare petrecerii
pe care o va organiza; prenumele ei este acelaøi cu cel al doamnei Dalloway;
primul capitol - în Orele, ca øi în romanul Virginiei Woolf – este “scris” de o
aceeaøi Clarissa, aflatå la o aceeaøi vârstå (52 de ani), care descrie “subiectiv”
cålåtoria sa citadinå matinalå; Richard – iubitul care, în ambele romane, este alesul la care eroina va fi renunõat, într-un
moment crucial, indicibil, din tinereõe etc.
Ce are “în plus” trama din romanul Orele, pe lângå ceea ce am putea numi evenimente noi? Personajele sale
(multe dintre ele purtând numele celor din Mrs. Dalloway) au cunoøtinõå de conõinutul cårõii Virginiei Woolf, øtiu
destule despre biografia scriitoarei, tråiesc conøtient, în posteritatea ei øi a operei ei.
Orele este o carte despre tragicul, implacabilul nebuniei. Dacå personajul Clarissa nu înnebuneøte pentru cå
autorul (Virginia Woolf, Michael Cunningham) decide ca ea så råmânå “vesela, banala Clarissa” care “va continua,
va iubi Londra, va iubi viaõa øi plåcerile ei obiønuite”, Septimus (personajul nebun din Msr. Dalloway), Richard
(poetul bolnav, istovit de SIDA, din cartea lui Cunningham) øi, desigur, Virginia Woolf sunt cei care, din voinõa
Autorului – uman sau divin – aud Vocile, sunt nebunii poeõi vizionari, sortiõi morõii øi epuizårii. Harold Bloom, în
Canonul occidental, o descria pe Virginia Woolf ca pe o estetå apocalipticå pentru care existenõa umanå se justificå
doar ca fenomen estetic. “Pentru ea realitatea se schimbå cu fiecare percepõie nouå, iar ideile sunt umbre care
mårginesc momentele privilegiate”. Cine så surprindå mai acut aceste preõioase umbre?
Lectura cårõii lui Michael Cunningham este formativå pentru cititorul român. Dincolo de pura plåcere esteticå a
lecturii, autorul aduce în faõa noastrå o operå de ficõiune la care adaugå, explicit editorial, în aparatul critic de la
sfârøitul cårõii, O notå despre sursele folosite în documentare. Cunningham aminteøte aici câteva dintre lucrårile
fundamentale din bibliografia criticå a operei øi biografiei Virginiei Woolf pe care le-a parcurs: Quentin Bell. Virginia
Woolf: A Biography; Hermione Lee. Virginia Woolf; Louise de Salvo. Virginia Woolf: The Impact of Childhood
Sexual Abuse on Her Life and Work; Phyllis Rose. Woman of Letters: A Life of Virginia Woolf; Leonard Woolf.
Downhill All the Way: An Autobiography of the Yers 1919 to 1939 etc. Toatå aceastå atentå muncå de documentare,
la fel de judicioaså ca øi måiestria cu care autorul construieøte ficõiunea propriu-ziså, caracteristicå literaturii multora
dintre autorii anglo-saxoni contemporani, vorbeøte de o vârstå a creaõiei øi a receptårii literaturii, în care sursele
(bibliografice) trebuie asumate, însuøite cu maturitate.
(L.C.)
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Mariana Jaklovsky

O CARTE VECHE BUCUREŞTEANA
IN CONTEXTUL SUD-EST EUROPEAN DIN
SECOLUL AL XVI-LEA

R

- TETRAEVANGHELIARUL SLAVON DE LA PLUMBUITA eferinõa tipograficå pe
care o prezentåm în
articolul de faõå este
exemplarå în istoria cårõii vechi
bucureøtene, mai ales pentru cå ea
reprezintå povestea unui efort
singular, fåcut se pare fårå ajutor,
dupå eøecul demersului iniõiat în
Transilvania de Alexandru Vodå
care a încercat så procure o tiparniõå
de la saøi. În 1573, Alexandru Vodå a
trimis acolo un preot, apoi în
decembrie pe „diaconul Vlådichii”
(tiparnicul fiind probabil Lavrentie
Ieromonahul, iar „vlådica” Mitropolitul Eftimie).
Din fraze izolate se înõelege cå
mesagerii n-au reuøit så obõinå
aceastå tipografie, astfel cå au
încercat så se descurce singuri. Aøa
s-ar explica acest caracter unic al
Tetraevangheliarului slavon tipårit
la Bucureøti - Plumbuita, lucrat dupå
model, cu greu øi fårå ajutor: „Am
lucrat zece ani pânå când am alcåtuit
formele øi matriõele øi am început
prima mânå øi am tipårit aceastå
carte dumnezeiascå øi de suflete
folositoare Tetraevangheliar”.
Munca aceasta de 10 ani este un
model de curaj øi de ingeniozitate,
caz rar întâlnit pentru o meserie care
era încå la începuturile ei.
Pânå a ajunge - cu efort de
detectiv - la concluziile pe care le
prezentåm aici, adunând cunoøtinõele unor oameni veniõi din patru
zåri, a trebuit så treacå douå secole.
Prima semnalare a fost fåcutå de
Karataev, care în lista sa
de carte veche a numit
douå tipårituri din secolul
al XVI-lea, de redacõie
medio-bulgarå, aråtând øi
deosebiri-le dintre ele – el
numeøte astfel douå ediõii
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ale aceluiaøi titlu. În timp, din
diferite pårõi s-au adunat fragmente
care au dat la ivealå noi date
necesare în delimitarea caracteristicilor tipografiei de la Plumbuita.
Semnificative au fost exemplarele din Bulgaria øi din Rusia pe
baza cårora a putut fi întregitå
tipåritura. Pânå în prezent, sunt
cunoscute 11 exemplare, din diferite
zone geografice øi aflate în diferite
stadii de deteriorare.
Pânå så se poatå låmuri toate
datele cårõii, confuzia a fost
întreõinutå øi din motive onomastice
– au fost alåturate douå nume din
lumea tipograficå ce puteau fi simple
variante lingvistice: Lavrentie øi
Lorinz. Aceastå alåturare a pårut
salutarå, mai târziu dovedindu-se o
eroare. Identificarea cårõii a durat
mult din cauza faptului cå specialiøtii au reuøit cu greu så adune toate
informaõiile necesare.
Pe baza caracterului de literå,
s-a putut determina faptul cå fila
separatå, ruptå la colõul de sus, care
conõinea o datå de tipårire, face parte
din textul epilogului cårõii: „…s-a
sfârøit aceasta în anul de la naøterea
lui Cristos 1582”. Acest caracter de
literå micå reprezintå o formå
specificå în istoria tiparului
românesc din secolul al XVI-lea.
Din aceastå cauzå, textul nu putea så
provinå din altå tipåriturå.
Cele douå exemplare pe baza
cårora s-a putut întregi epilogul sunt:
cel de la Sviøtov, în care s-a påstrat

Biserica Plumbuita
prima filå din epilog, øi cel de la
Sankt-Petersburg, care continuå
textul epilogului, dându-i sens
epilogului Tetraevanghelului slavon
tipårit la Plumbuita de ieromonahul
Lavrentie: „În zilele (...) domnului
nostru Io Alexandru Voievod, în
timpul arhiereului chir vlådica
Eftimie (…) eu, robul lui Cristos øi
mai mic între cålugåri, ieromonahul
Lavrentie øi cu ucenicul meu Ioan
ne-am trudit în apropiere de oraøul
Bucureøti, pe râul Colentina, øi am
fåcut în mânåstirea cu hramul
Sfântului prooroc înaintemergåtor
Ioan Botezåtorul øi în ea am fåcut
acest tipar…”.
Informaõiile
furnizate
de
însemnårile øi de exemplarele
descoperite între timp au låmurit
unele aspecte importante. Faptul cå
ieromonahul Lavrentie este cu totul
altå persoanå decât diaconul Lorinz
este aståzi un lucru låmurit - Lorinz,
care a tipårit Tetraevanghelul såu în
1579, n-ar fi avut nici un motiv
plauzibil pentru a tipåri de douå ori
acelaøi text într-o nouå tipografie, cu
o nouå garniturå de litere.
Mânåstirea de pe râul Colentina
care poartå hramul Sf. Proroc Ioan
Botezåtorul nu este alta decât
Plumbuita, întemeiatå de Petru cel
Tânår øi înzestratå cu danii de
Alexandru al II-lea Mircea (motiv

An IX – Nr. 2/2003

pentru care Lavrentie îl øi pomeneøte
pe Alexandru-Vodå în cartea sa).
Karataev a fost cel care a remarcat primul cele douå exemplare ale
Tetraevangheliarului, tot un rus,
A.I. Iaõimirski va afirma cå este
vorba de tipar românesc, subliniind
cå exemplarele au precuvântarea lui
Theofilact, arhiepiscop de Ohrida,
lucru care se întâmplå doar în
evangheliile româneøti din secolul al
XV-lea sau în copiile târzii, fåcute de
uniaõi. Iaõimirski este øi cel care,
recenzând prima fasciculå din
Bibliografia Româneascå Veche, va
imputa autorilor ei cå nu au inclus øi
Tetraevanghelul lui Lavrentie.
Cartea a fost descriså de Dan
Simonescu în vol. IV al BRV. În
aceastå descriere figureazå câteva
date care ar fi putut duce mult mai
repede la concluziile pe care le
prezentåm aståzi:
- mårimea øi înfåõiøarea literelor
din unele tipårituri coresiene;
- hârtia øi filigranele asemånåtoare cu cele din tipåriturile coresiene;
- frontispicii øi letrine, inexistente la noi în secolul XVI; unele
împletituri care seamånå cu cele
folosite de Macarie;
- facialele øi redactarea indicaõiilor tipiconale sunt la fel ca acelea
din Evangheliarul lui Coresi (15601561).
Simonescu crede cå Lavrentie
este în fapt Lorinz øi susõine cå
Lavrentie nu putea fi decât tipograful øi gravorul cårõii. Conform lui
Simonescu, Lavrentie ar fi acela care
øi-a pus semnåtura pe cele douå
frontispicii pe care el le numeøte
„din epoca lui Coresi”.
Confuziile lui D. Simonescu
sunt identice cu cele ale majoritåõii
cercetåtorilor, cu câteva mici
deosebiri.
Discuõiile legate de cele douå
ediõii au condus la alte noi dezbateri – într-o carte manuscriså s-au
gåsit câteva file dintr-o Psaltire
necunoscutå, descoperite de Al.
Mareø.
Compararea exemplarelor din
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Tetraevangheliar au dus la figureazå pe ultima filå-verso;
- iniõialele sunt diferite, iar
concluzia cå existå unele deosebiri
între acestea, fiind vorba cel mai colon-titlul este prescurtat;
- cuvintele trec uneori pe pagina
probabil de douå ediõii diferite: o
ediõie din care fac parte exemplarele urmåtoare;
- textul este aøezat altfel în zaõ;
de la Cluj, Bucureøti, Sviøtov,
- existå øi unele deosebiri de
Petersburg øi Sofia, øi o alta din care
fac parte cele de la Plovdiv øi ortografie, de aøezare a frontispiciilor cu numele lui Lavrentie;
Moscova.
- cuvântul Predoslavie este scris
În România, existå douå
exemplare la BCU - Cluj øi alte cu cernealå roøie.
Diferenõele sunt înså mici, dar
douå la BAR. Biblioteca SaltikovShchedrin din Petersburg are un se poate observa cå hârtia din prima
exemplar care påstreazå sfârøitul ediõie apare ocazional øi în cea de a
epilogului datat 1582. Biblioteca de doua.
Cercetårile privind aceastå
Stat a Rusiei (fostå Lenin) deõine øi
ea un exemplar. Tot un exemplar tipåriturå au reunit grupa românå de
deõin Muzeul Sinodal din Sofia, cercetåtori (din care fac parte nume
Biblioteca din Sviøtov (exemplarul importante, precum: N. Iorga, Dan
conõine partea de început a Simonescu, Eugen Barbul, Emil
epilogului), Biblioteca Ioan Vazov Petrovici, Mircea Tomescu, fam.
din Plovdiv, Biblioteca Naõionalå Demény, Al. Mareø etc.), cea ruså
din Sofia (care deõine øi fragmentul conduså de Karataev, Iaõimirski øi
de Psaltire de care vorbeøte Al. Bicikov, øi cea bulgarå din care fac
Mareø). Aceste exemplare se parte Boris Tonev, Ivan Goøev,
deosebesc prin iniõiale, care – în Gheorghi Hrisov øi P. Atanasov, cel
a
adunat
informaõiile.
cazul celor deõinute de Biblioteca care
Ioan Vazov din Plovdiv øi de Exemplarul descoperit la Sviøtov –
Biblioteca Naõionalå din Sofia - sunt Bulgaria a fost salutar pentru
identificarea lucrårii.
mult mai simple.
Toatå aceastå muncå de
Se
poate
observa,
prin
comparare, cå modelul folosit ar cercetare unitå a dus la limpezire øi
putea fi cel veneõian, înså se impune la împodobirea õårii cu o nouå
o cercectare mai atentå care så tipografie datând din vremile
includå måsurarea caracterelor de timpurii ale tipografiei româneøti - o
literå, definitorii pentru cele douå mare øi tåcutå faptå culturalå.
ediõii, compararea hârtiei etc.
Cercetarea filigranelor,
fåcutå de echipa germanå
conduså de G. Blücher, a
indicat un filigran neobiønuit
la ceea ce este cunoscutå ca a
doua ediõie a tipåriturii.
Iatå care sunt particularitåõile ediõiei a doua:
- folosirea numerotårii
filelor dupå sistemul tipåriturilor chirilice veneõiene, adicå
signatura chirilicå a caietului,
øi numerotarea cu cifre romane
a primelor 4 file: BI, BII, BIII.
BIV;
- urmåtoarele file ale
caietului sunt numerotate,
Alexandru Voievod cu doamna Ecaterina;
signatura numårului de caiet
tablou votiv de la månåstirea Plumbuita.
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Cristina Bådårå

P

ETAPELE TRADUCERII ILIADEI
IN COREPONDENŢA GEORGE MURNU – IOAN BOGDAN

ersonalitate marcantå a
culturii româneøti, George Murnu este unul dintre
reprezentanõii unei strålucite pleiade
de cårturari români formaõi la sfârøitul
seccolului XIX øi începutul secolului
XX, generaõie care a preluat marile øi
solidele realizåri ale dascålilor care au
pus temeliile culturii române moderne.
Cunoscut mai ales prin
strålucita tålmåcire datå operei lui
Homer, apårutå în perioada 1900 –
1912 øi consideratå ca una dintre
cele mai reuøite traduceri din
literatura universalå, neegalatå în
literatura românå, G. Murnu ilustreazå contribuõia acestei generaõii la
creøterea culturii româneøti, aøa cum
reiese aceasta comparând tålmåcirea
sa cu prima traducere a Iliadei aparõinând lui D.C. Aristia, care a våzut
lumina tiparului la Bucureøti în 1837.
George Murnu s-a nåscut la 1
noiembrie 1868 la Veria, într-o familie
cu tradiõii intelectuale øi øi-a
desåvârøit cursurile primare øi liceale
la Veria, Xanthi øi Bitolia, sub atenta
îndrumare a tatålui såu, profesorul
Ioan Murnu. Urmeazå apoi cursurile
Facultåõii de Litere øi Filozofie de la
Bucureøti, pe care o absolvå cu
calificative maxime. Anii studiilor
academice îi vor prilejui întâlnirea cu
slavistul Ioan Bogdan, profesor øi
apoi prieten, ce îi va marca întreaga
dezvoltare profesionalå. Ioan Bogdan
a fost cel care, impresionat de
calitåõile studentului såu, a fåcut
demersurile necesare pentru ca
George Murnu så poatå urma la
München, în perioada 1899 – 1903,
cursurile vestitului bizantinolog Karl
Krumbacher care îi va fi øi conducåtor
al doctoratului absolvit cu “magna

cum laude”. El a fost øi cel care a
insistat øi, cu ajutorul lui Spiru Haret,
a obõinut ca studentul såu så se poatå
specializa în domeniul arheologiei
clasice la Atena, München, Berlin øi
Roma, în perioada 1905 - 1906.
Legåtura între Murnu øi Ioan
Bogdan, în perioada absenõei din
õarå a lui Murnu, nu înceteazå, ci
chiar se dezvoltå aøa cum o
demostreazå bogata corespondenõå,
påstratå de-a lungul timpului în
fondurile diverselor biblioteci.
Astfel, la Biblioteca Academiei
Române - Filiala Cluj, se aflå
biblioteca øi arhiva acestuia, depuså
de Iulia Murnu, fiica profesorului.
Din bogatul fond de corespondenõå
adresatå lui Gerge Murnu se
detaøeazå, demonstrativ pentru
relaõia dintre cei doi, un fond de 30
de scrisori acoperind perioada 1899 1919, care au fost explorate atât de
fiicele profesorului,1 cât øi de
istoricul N. Øerban Tanaøoca.2
Ilustrativ pentru problema pe
care o abordåm este înså, de aceastå
datå, fondul de corespondenõå
adresatå de George Murnu lui Ioan
Bogdan pe care colecõiile Bibliotecii
Centrale Universitare Bucureøti îl
deõine din 1992, graõie generoasei
donaõii fåcute de doamna Viorica
Påun,
moøtenitoarea
familiei
Augustin Z.N. Pop, din ale cårei
colecõii au fåcut parte scrisorile3.
Fondul este cu atât mai valoros cu
cât este puõin sau deloc cunoscut.
Chiar istoricul N. Øerban Tanaøoca,
referindu-se la scrisorile adresate de
Ioan Bogdan lui George Murnu, se
exprima astfel: „regret cå nu le-am
putut descoperi pe cele ale lui
George Murnu cåtre Ioan I.

1 Iulia øi Ecaterina Murnu. George Murnu poetul homerid.
Bucureøti, 1979
2 Nicolae-Øerban, Tanaøoca. Balcanologi øi bizantiniøti români.
Bucureøti, 2002, p.81-92
3 În numarul anterior al revistei, Cristina Bådårå a prezentat pe larg
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Bogdan”.4. Fondul, constituit din 31
de scrisori, acoperå perioada
ianuarie 1900 – martie 1905 øi este
de o excepõionalå complexitate,
oferind o imagine extrem de fidelå a
bogatei øi variatei activitåõi profesionale desfåøurate de autor.
Încurajat øi stimulat de
profesorul øi prietenul såu, autorul
va pune în aceastå perioadå bazele
unei excepõionale cariere øtiinõifice
care a cuprins foarte numeroase øi
importante domenii de cercetare.
Enumerând aici numai câteva dintre
acestea - arheologia, studiul istoriei
medievale a romanitåõii balcanice,
studii de filologie, studii de istoria
artelor, activitatea poeticå øi cea de
traducåtor -, suntem departe de a
epuiza aria preocupårilor sale pe
care o ilustreazå din plin aceastå
bogatå corespondenõå.
Pentru lucrarea de faõå, ne vom
opri înså la preocupårile lui George
Murnu legate de traducerea Iliadei,
aøa cum acestea reies din corespondenõa sa cu Ioan Bogdan.
Dupå cum probabil este cunoscut,
începând din anul 1899, când intrå în
comitetul de redacõie al revistei
Convorbiri literare - momentul
începerii perioadei „universitare” a
publicaõiei -, Ioan Bogdan solicitå
fostului såu student o colaborare cât
mai activå, colaborare ce se va concretiza prin apariõia în paginile revistei,
în perioada 1900 – 1905, a mai
tuturor lucrårilor lui George Murnu.
Aflând cå George Murnu a dat
lui Mihail Dragomirescu o traducere
a Cântului I al Iliadei, Ioan Bogdan
insistå - într-o scrisoare din 18 decembrie 18995 - ca traducerea integralå a
textului så-i fie trimiså pentru a o

fondul de corespondenõå Murnu – Bogdan existent la BCU Bucureøti (n. red.).
4 Ibidem, p. 83.
5 Nicolae-Øerban, Tanaøoca. op. cit., p. 86.
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publica în paginile Convorbirilor
Literare. Într-o scrisoare expediatå
la 17 ianuarie 19006, dupå ce îøi
exprimå aprecierile faõå de calitatea
excepõionalå a traducerii, îi cere din
nou continuarea acesteia. Astfel a
luat naøtere o colaborare care a dus
la publicarea în perioada 1900-1905
a primelor 13 Cânturi ale Iliadei.
Într-o scrisoare trimiså lui Ioan
Bogdan pe data de 14/2 februarie [sic]
1900 de la München, George Murnu,
dupå ce mulõumeøte pentru cuvintele
de apreciere privind traducerea sa din
Iliada, adaugå: „Din Iliada am tradus
deja o însemnatå parte, øi acum îmi
folosesc timpul disponibil la
pregåtirea cânturilor care urmeazå, ca
så pot pot [sic!] astfel så õi le trimit la
vreme, pe rând”7 iar în încheiere, nota:
„Aøtept corecturile de la Cîntul I”.
Cântul I va fi publicat la data de 15
februarie 19008.
În altå scrisoare, din 17 februarie
1900, Ioan Bogdan elogiazå calitatea
excepõionalå a traducerii, aråtând cå:
„trebuie så-õi spun cå ai întrecut toate
aøteptårile noastre”9 øi, dupå ce
propune câteva corecturi, cere lui
Murnu ca, pânå la data de 5 martie,
så-i trimitå traducerea Cântului III.
Scrisoarea adresatå lui Ioan
Bogdan la 15/2 [sic] 1900 de la
München, este deosebit de importantå nu numai pentru cå ea confirmå
expedierea spre publicare a Cântului
II, dar mai ales pentru cå ne introduce în ceea ce am putea numi
„atelierul de creaõie” al traducåtorului.
Niciodatå pe deplin mulõumit de
realizårile sale, George Murnu revine
mereu asupra traducerii, cåutând
soluõiile cele mai fericite. Astfel, el
comunicå prietenului såu: „M-am
nevoit din råsputeri de vreo douå
septåmâni suspendând ori ce altå
lucrare øi am prefåcut pe cît s-a putut
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Cântul al II øi abia azi l-am ispråvit.
Sunt departe de a fi cu totul
mulõåmit, dar socot cå pårõile bune
vor fi covîrøind neajunsurile dintrînsul... Îndeobøte caut så-mi
îndreptåõesc orice expresie, orice
cuvânt consultând toate izvoarele de
limbå care îmi stau la îndemânå...”10.
Textul scrisorii cuprinde, în
continuare, ample consideraõii asupra
dificultåõilor transpunerii versurilor
homerice în limba românå (aøa cum
se întâmplå în cazul oricåreia dintre
limbile neolatine), autorul explicând,
în acest context, câteva dintre
opõiunile sale semantice. În încheierea pasajului care ne intereseazå, G.
Murnu îøi exprimå dorinõa ca acest
Cânt så fie tipårit unitar, într-un
singur numår al revistei, pentru a
asigura, øi prin integralitatea textului,
valoarea sa poeticå.
Scrisoarea
expediatå
din
München la 2/19 [sic] iulie 1900 ne
întåreøte afirmaõia legatå de exigenõa
deosebitå cu care traducåtorul aborda textul homeric. Murnu menõioneazå faptul cå a revenit în øpalt
asupra Cântului II, pentru a opera
îmbunåtåõirile sugerate de Comitetul
de redacõie, în urma lecturii textului
expediat iniõial el declarând: “totuø
nu m-a låsat inima så-napoez tipåriturile fårå a face oare care îndreptåri
pe alocuri, pe lângå cele impuse de
Comitet de care am õinut seama cu
sfinõenie”11. În aceeaøi epistolå, tålmåcitorul amintea de mersul traducerii pentru Cântul III, care, conform afirmaõiilor sale, fusese tradus
într-o primå formå înaintea Cântului II12, cu care prilej afirmå cå øi-a
îmbunåtåõit “tehnica exametrului”.
Aprecierile asupra calitåõilor
traducerii nu au întârziat så aparå. La
26 iulie 1900 Ioan Bogdan îi scrie
prietenului såu: „Dragå Murnule,

6 Nicolae-Øerban, Tanaøoca. op. cit., p. 86.
7 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 2, inv. Mss. 2895, p. 1
8 Convorbiri literare, 34, 1900, nr. 2, 15 febr., p. 84 -101
9 Nicolae-Øerban, Tanaøoca, op. cit., p. 87.
10 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 3, inv. Mss. 2895, p. 2
11 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 4, inv. Mss. 2896, p. 1
12 Nicolae-Øerban, Tanaøoca. op. cit., p. 2
13 Nicolae-Øerban, Tanaøoca, op. cit., p. 87
14 “Covorbiri Literare”, 34, 1900, nr. 8, 15 aug., p. 628-652

traducerea ta nu e o traducere
obicinuitå: e o traducere excelentå din
toate punctele de vedere øi dacå
Dumnezeu îõi va da sånåtate øi viaõå ca
s-o termini, vei putea så mori liniøtit cå
ai fåcut ceva pentru neam”13.
Convorbirile Literare vor
publica textul Cântului al II-lea în
numårul din 15 august 190014. Asupra
Cântului II, G. Murnu revine în trei
scrisori expediate de la Huøi, la 20
august15, 22 septembrie16 øi 217 øi 17
octombrie 190018. Emblematice
pentru stilul de lucru al autorului sunt
øi ultimele douå scrisori. Astfel, în
cea din 22 septembrie afirmå: „...
Cântul III din Iliada, îl am deja gata
de o lunå”, ca apoi, la 2 octombrie,
într-o nouå scrisoare, så spunå: „De
ieri pånå azi am revåzut încå odatå
traducerea cântului al III lea din
Iliada; am prefåcut unele versuri care
mi se påreau ca niøte pete prea
båtåtoare la ochi [...] la drept vorbind
eu aø avea de lucru la un asemenea
cânt încå un an øi poate øi atunci n-aø
ajunge la un rezultat mulõumitor”19.
La 20 octombrie 1900, Ioan
Bogdan20 confirma calitatea deosebitå a traducerii Cântului III, iar la
1 ianuarie 1901 textul apårea în
paginile Convorbirilor Literare21.
Valoarea traducerii lui George
Murnu a fost apreciatå în aøa måsurå
încât a determinat acordarea unei
subvenõii, aøa cum aflåm din
scrisoarea pe care traducåtorul o
adresa din Huøi lui Ioan Bogdan, la 7
octombrie 190022.
Tålmåcirea celui de-al treilea
cânt al epopeii homerice øi ecourile
pozitive stârnite de receptarea sa în
mediile intelectualitåõii româneøti
constituie unul dintre subiectele
epistolei pe care Ioan Bogdan o va
adresa lui George Murnu la 10
ianuarie 190123, cu care prilej

15 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 5, inv. Mss. 2897
16 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 6, inv. Mss. 2898
17 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 8, inv. Mss. 2899
18 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 9, inv. Mss. 2901
19 Nicolae-Øerban, Tanaøoca. op. cit., p. 1
20 Nicolae-Øerban, Tanaøoca, op. cit.
21 Convorbiri literare, 35, 1901, nr. 1, 1 ian., p. 1-14
22 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 7, inv. Mss. 2900, p. 1
23 Nicolae-Øerban, Tanaøoca,op. cit.
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autorul se interesa øi de data la care
traducåtorul îi va putea trimite
traducerea Cântului IV.
Råspunsul traducåtorului nu
întârzie så soseascå, anunõând într-o
scrisoare trimiså de la München la
16 februarie 1901 urmåtoarele: „În
vremea asta am pregåtit Cântul IV
(el era tradus de mult, dar a trebuit så
prefac o mulõime de versuri fårå ca
totuøi så fi ajuns la un rezultat
satisfåcåtor) øi iatå cå õi-l tråmit spre
a-l întrebuinõa dupå dorinõå”24. La 21
februarie 190125, G. Murnu revine cu
o scrisoare expediatå tot din
München prin care anunõå faptul cå a
trimis manuscrisul Cântului IV.
Textul va fi publicat în Convorbirile
Literare la data de 1 aprilie 190126.
Pregåtirea pentru tipar a
traducerii celui de al cincilea cânt a
constituit subiectul a patru scrisori,
toate expediate de traducåtor din
München la 6 iunie, 4 septembrie, 28
septembrie øi 23 octombrie 1901.
În prima scrisoare, acesta
justifica întreruperea activitåõii de
traducere a Cântului V prin
obligaõiile pe care le presupunea
susõinerea tezei de doctorat27. La 4
septembrie 1901, George Murnu îi
scria profesorului Bogdan o epistolå
în care se referå la stadiul în care se
afla tålmåcirea textului în discuõie,
amintind cå acesta este gata, dar cå
mai are nevoie de unele revizuiri pe
care le aprecia a fi „o muncå mai
grea decât însåøi traducerea”28.
Afirmaõia este întåritå de cele
relatate de traducåtor în cea de a
treia scrisoare – cea din 28
septembrie - în care avea så scrie:
„Dacå am întårziat puõin este cå l-am
supus unei nemiloase revizii care ma costat multå vreme; chiar dupå
ultima copie am fåcut o samå de

îndreptåri... Am mania de-a preface
mereu, cåci mai niciodatå nu sånt
deplin mulõumit. Pe långå altele vei
vedea cå mi-am permis så introduc
în traducere unele cuvinte noui –
unele arhaisme, iar altele provincialisme øi acesta numai øi numai
pentru a îmbogåõi såråcåciosul vocabular – mai ales al adjectivelor...”29.
În aceeaøi scrisoare, consecvent
stilului såu de lucru, tålmåcitorul
anunõå cå are deja o primå formå a
Cântului VI30. În cea de a patra
scrisoare, traducåtorul se interesa
deja în ce numår va fi publicat
Cântul V31.
Råspunsul îl va primi la 23
noiembrie 190132, când, dupå o serie
de aprecieri mågulitoare la adresa
traducåtorului care este asigurat øi de
admiraõia deosebitå a lui Øt.O. Iosif
øi Al. Vlahuõå, Ioan Bogdan îi
comunicå faptul cå ultimul cânt
primit va apårea în numerele din
ianurie øi februarie. Ceea ce se va øi
întâmpla, traducerea Cântului V
våzând lumina tiparului la 1 ianuarie
190233.
Cântul VI constituie unul dintre
subiectele care-l preocupå pe George
Murnu în alte 3 scrisori, douå
expediate din München, în 23
decembrie 1901 øi 17 ianuarie 1902,
øi una expediatå din Budapesta la
data de 17 – 30 mai 1902.
Dacå în prima scrisoare i se
comunica lui Ioan Bogdan cå nu a
reuøit så-i trimitå încå traducerea
Cântului VI34, la 17 ianuarie 1902,
acest text fusese deja expediat35. La
Budapesta fiind, George Murnu nu
avea cunoøtinõå, la data 17/30 mai
1902, despre publicarea celui de al
VI-lea Cânt, dar anunõa deja
finalizarea Cântului VII al Iliadei36.
Cântul VI avea så fie publicat abia

24 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 12, inv. Mss. 2904, p. 1
25 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 13, inv. Mss. 2905, p. 1
26 “Convorbiri Literare”, 35, 1901, nr. 4, 1 apr., p. 289-304
27 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 15, inv. Mss. 2907, p. 1
28 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 17, inv. Mss.2909, p. 2
29 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 18, inv. Mss. 2910, p. 1
30 Nicolae-Øerban, Tanaøoca,op. cit, p. 6
31 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 19, inv. Mss.2911
32 Nicolae-Øerban, Tanaøoca, op. cit.
33 “Convorbiri literare”, 36, 1902, nr. 1, 1 ian., p. 2-10
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în numårul din 1 august 190237 al
Convorbirilor Literare. Traducerea
celui de al VII-lea Cânt al Iliadei a
fost terminatå în intervalul 25 aprilie
– 10/23 iunie 1902, cåci dacå
scrisoarea din 25 aprilie, expediatå
din München, spunea cå respectivul
text nu a fost copiat38 încå, la 20/23
iunie, în scrisoarea din Budapesta,
traducåtorul anunõa expedierea
textului39. Cântul VII a våzut
lumina tiparului la 1 octombrie
190240.
Munca depuså deopotrivå de
traducåtor øi de editor pentru publicarea Cântului VIII al Iliadei este
mai puõin ilustratå de corespondenõa
dintre cei doi. Nu dispunem decât de
o singurå scrisoare, trimiså de la Iaøi
la 8 noiembrie 1902, în care gåsim
urmåtorul pasaj: „Cântul al VIII e
gata trebuie så-l puric puõintel øi apoi
õi-l voiu trimite”41.
În paginile Convorbirilor Literare el va apårea abia în februarie
190342, interval care se încadreazå în
practica „revizuirii” textelor traduse
pânå atunci øi presupunem existenõa
unui numår important de scrisori pe
aceastå temå pe care, din påcate, nu
le cunoøtem încå.
Anul 1903 pare så fi fost benefic pentru traducerea Iliadei, având
în vedere conõinutul scrisorii expediate de G. Murnu la 4 iunie 1903.
Probabil în acest an au fost pregåtite
pentru publicare Cânturile IX øi X
øi s-a procedat øi la o revizuire a
întregului text tradus pânå atunci.
Astfel, deøi în scrisoare autorul
nu aminteøte decât despre terminarea traducerii Cântului X, notând:
„Cum voiu gåti cu cântul al 10-lea õil voiu trimite spre publicare”43,
tipårirea Cântului IX în luna
septembrie 190344 indicå o probabilå

34 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 20, inv. Mss. 2912, p. 1
35 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 21, inv. Mss. 2913, p. 1
36 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 24, inv. Mss. 2916, p. 1
37 Convorbiri Literare, 36, 1902, nr. 8, 1 aug., p. 673-864
38 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 24, inv. Mss. 2915, p. 4
39 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 25, inv. Mss. 2917, p. 3
40 Convorbiri Literare, 36, 1902, nr. 10, 1 oct., p. 865-878
41 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 26, inv. Mss. 2918, p. 3
42 Convorbiri Literare, 37, 1903, nr. 2, 1 febr., p. 121-136
43 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 27, inv. Mss. 2919, p. 4
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finalizare a traducerii în cursul
acestui an, mai ales cå publicarea
Cântului X se produce abia în anul
urmåtor45. Stadiul traducerii urmåtoarelor cânturi pårea så fie de altfel
foarte avansat, deoarece în aceeaøi
scrisoare traducåtorul punea deja
problema så obõinå o finanõare
pentru a tipåri în volum primele 12
Cânturi ale Iliadei. În acelaøi text el
nota: „fiind foarte ocupat cu Iliada øi
voind så revåd încå o datå ceia ce
voiam så-õi trimit, am gåsit cu cale
så nu mai pierd vremea deocamdatå
cu altceva øi så må concentrez în
traducerea lui Homer, cåci mai am
încå vr-o 2 cânturi de tradus plus cå
trebuie så mai fac o serioaså revizie
a pårõii publicate. Pânå acum n-am
scris la minister despre editarea celor
12 cânturi. Pânå la sfârøitul acestei
luni am så scriu numai decât”46.
Pentru ilustrarea procesului de
elaborare a formei finale a
Cânturilor XI øi XII, dispunem de
mai multe date, respectiv de
conõinutul a douå scrisori expediate
de George Murnu din Atena la 2
februarie øi de la München la 9
noiembrie 1904. Astfel, în prima
dintre ele traducåtorul se referea, ca
de altfel în mai toate scrisorile adresate prietenului såu, la revizuirea
traducerii unor texte, de aceastå datå
fiind vorba despre aceste douå
cânturi deja traduse de mult timp dar
de a cåror finalizare era departe de a
se considera mulõumit47. În
urmåtoarea scrisoare, G. Murnu
cerea deja confirmarea primirii
textului Cântului XII48. Cânturile
respective au fost publicate în
Convorbirile Literare în numerele
din iulie - septembrie49 øi respectiv
din decembrie 190450.
Problema reunirii traducerii
primelor 12 cânturi continuå så-l
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preocupe, aøa încât într-o scrisoare
din 20 aprilie 1904 el anunõa: „acolo
voiu revizui cele 12 cânturi din
Iliada øi dupå o lunå voiu veni la
Bucureøti spre a le tipåri dupå
promisiunea
ce
mi-a
dat-o
ministrul”51.
Øtim desigur cå în cursul anilor
1904 - 1905 G. Murnu a mai dat spre
publicare øi traducerea Cântului XII,
dat fiind cå el a fost tipårit în
Convorbiri Literare la sfârøitul
anului 190552 øi cå el a constituit
punctul final al acestei laborioase
colaboråri. Nu dispunem înså de alte
scrisori care så ilustreze acest moment.
Conøtient de indubitabila
valoare a lucrårii sale, traducåtorul
se aratå în continuare foarte
preocupat de reunirea într-un volum
a traducerii primelor 12 cânturi ale
Iliadei. În ultima scrisoare adresatå
lui Ioan Bogdan, aflatå în fondul pe
care îl deõinem, George Murnu cere,
pentru a câta oarå, sfatul øi sprijinul
prietenului øi mentorului såu.
Plângându-se cå nu a primit
fondurile promise de Spiru Haret
pentru a publica lucrarea, el scria:
„Eu m-am ostenit peste måsurå de
mult pentru putincioasa desåvârøire
a
exametrilor
omerici øi mi-ar
pårea foarte råu
ca lucrarea så
zacå în întunericul necunoscutului. Dacå crezi de
cuviinõå øi dacåõi stå în putinõå,
te rog a mijloci,
bunåoarå,
pe
lângå Socec ca så
facå o ediõie
provizorie måcar
de vr-o 500 de
exemplare
în

44 Convorbiri Literare, 37, 1903, nr.9, 1 sept., p. 785-805
45 Ibidem, 38, 1904, nr. 6, 1 iul., p. 513-529
46 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 27, inv. Mss. 2919, p. 3
47 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 28, inv. Mss. 2920, p. 1
48 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 29, inv. Mss. 2922, p. 2-3
49 Convorbiri Literare, 38, 1904, nr. 7-9, iul.-sept., p. 623-646
50 Ibidem, 38, 1904, nr. 12, dec., p. 1057-1070
51 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 29, inv. Mss. 2921, p. 1

condiõiunile ce vei socoti de bune”53.
Ståruinõele depuse de Ioan
Bogdan, ilustrate øi într-o scrisoare
pe care o trimite prietenului såu în
13 ianuarie 190554, se vor
materializa
prin
publicarea
volumului la Budapesta, în anul
190655.
Mult mai târziu, în anul 1913, la
un an dupå apariõia primei ediõii
integrale a traducerii Iliadei, George
Murnu îøi va vedea eforturile
încununate de succes, excepõionala
sa realizare fiind premiatå de
Academia Românå.
Deosebita valoare a acestei
corespondenõe - care a fost probabil
mult mai voluminoaså - nu constå
numai în aceea cå ne introduce în
laboratorul
de
creaõie
al
traducåtorului, ci øi în faptul cå
ilustreazå måsura în care o mare
prietenie øi un mare talent s-au
întâlnit pentru a crea ceea ce George
Cålinescu considera a fi „[...]
premierå absolutå, inegalabilå încå,
în cultura noastrå øi, îndråznim a
afirma, chiar în literatura universalå
a genului, saltul uriaø, de la simpla
sau complexa traducere la actul
creator...”56.

52 Convorbiri Literare, 39, 1905, nov.-dec., p. 961-984
53 B.C.U. Bucureøti, Cotå: 093..32/ CXXXVI. 31, inv. Mss. 2923,
p. 3
54 Apud Iulia øi Ecaterina Murnu, op. cit., p. 66
55 Vezi: Bibliografia Româneascå Modernå (1831 – 1918), vol. II
(D-K), Bucureøti, 1986, p. 631
56 G. Cålinescu. Istoria literaturii române de la origini pînå în
prezent, Ediõia II-a, Bucureøti, 1982, p. 658
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Instrumente şi servicii de bibliotecă
ANALIZA COLECŢIILOR DE BIBLIOTECA

omponentå a managementului colecõiilor de
bibliotecå, analiza colecõiilor reprezintå un tip important
de evaluare a bibliotecilor, un instrument care permite bibliotecii så îøi
cunoascå exact resursele documentare øi så ia deciziile corecte care så
îi permitå îndeplinirea misiunilor
sale specifice.
Printr-o bunå analizå, se poate
stabili øi o politicå adecvatå de
dezvoltare a colecõiilor, prin
realizarea unui fel de „radiografie” a
colecõiei bibliotecii, a unui sistem de
comparare a ceea ce este cu ceea ce
ar trebui så existe în depozitele sale,
conform specificului acesteia.
Rezultatul acestei analize de tip
descriptiv este comparat apoi cu
misiunea øi obiectivele bibliotecii.
Rapoartele astfel obõinute pot ajuta
bibliotecarii în luarea unor decizii
privind managementul colecõiilor de
bibliotecå, în cazul în care se
constatå existenõa unor discrepanõe
mari între misiunea bibliotecii øi
realitatea colecõiilor.
Existå mai multe metode prin
care se poate analiza o colecõie,
unele dintre acestea fiind potrivite
mai degrabå bibliotecilor mici.
Oricare ar fi metoda folositå,
succesul ei va fi determinat în mare
måsurå de cunoaøterea exactå a
scopului analizei care la rândul lui
este legat de misiunea bibliotecii.
Procesul de analizå a colecõiilor
poate fi împårõit în douå etape: - de
analizå propriu-ziså, în care
colecõia este descriså (vechime,
subiecte, tip de documente etc.) øi de
evaluare, în care se studiazå måsura
în care aceasta se potriveøte misiunii
bibliotecii øi necesitåõilor de informare ale comunitåõii pe care o deserveøte.
În planificarea analizei unei
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colecõii sunt importante, în afarå de
formularea exactå a scopului
analizei, alegerea metodei potrivite
øi stabilirea clarå a informaõiilor de
care este nevoie.
O analizå a colecõiilor poate fi
comprehensivå sau se poate
concentra pe un domeniu anume,
pe o categorie de documente din
colecõie (în funcõie de necesitåõile
bibliotecii øi de resursele acesteia,
analiza colecõiilor putând fi un
proces extrem de costisitor). Fireøte
cå de multe ori este foarte tentantå
ideea de a strânge tot felul de date care par sau chiar sunt interesante despre colecõie, dar aceste date se
pot dovedi fårå importanõå dacå nu
se încadreazå în parametrii
proiectului de analizå. De aceea este
important ca persoanele implicate în
acest gen de analizå så cunoascå
exact sarcinile pe care le au de
îndeplinit.
Tehnicile de evaluare øi de
analizå a colecõiilor pot fi de douå
feluri: - orientate strict cåtre
colecõie (cantitatea, vechimea,
adecvarea, gradul de abordare a
subiectelor etc.); - orientate cåtre
utilizatori (se adunå date despre
felul în care cititorii utilizeazå
colecõia bibliotecii). O analizå
eficientå trebuie så utilizeze ambele
tipuri de metode.
Tipul de date considerate utile
pentru o anumitå analizå depinde de
misiunea bibliotecii. De exemplu, o
bibliotecå a cårei misiune principalå
este de a asigura utilizatorilor multe
titluri, cât mai diferite posibil, îøi va
compara achiziõiile cu numårul de
titluri editate anual pe plan local sau
naõional øi va fi atentå la raportul
între numårul de titluri øi numårul de
locuitori.
În schimb, o bibliotecå al cårei

spaõiu de depozitare este foarte limitat øi care trebuie så fie extrem de
atentå la ritmul de creøtere a colecõiilor va considera esenõiale datele
referitoare la circulaõia colecõiilor, la
împrumuturi, la gradul de înnoire a
colecõiilor øi la selecõie. Iatå, în
continuare, câteva exemple de date
de ordin cantitativ øi calitativ:
Date cantitative:

- Numår de titluri: titluri aflate pe
raft, procent de creøtere anualå
pentru fiecare subiect, procent al
achiziõiilor comparativ cu
titlurile publicate anual;
- Vechimea colecõiei: vârsta medie a
documentelor, diferenõele øi
distribuõia
pe
ani
a
documentelor, anii de publicare
cel mai des întâlniõi;
- Utilizarea: statistici referitoare la
circulaõia documentelor în
funcõie de tipul de subiect øi
statistici legate de împrumutul
inter-bibliotecar;
- Måsuråtori per capita: numårul de
titluri sau de volume existente
pentru fiecare locuitor al
comunitåõii respective.
Date calitative:

- Procentul de titluri sau de volume
„standard”: se calculeazå comparând titlurile existente în colecõie
cu listele titlurilor considerate de
referinõå în domeniu;
- Evaluåri individuale sau de grup:
bibliotecari, experõi din exterior,
comisii care fac o trecere în
revistå a titlurilor.
Existå cinci tehnici, considerate
standard, pentru obõinerea informaõiilor în vederea analizei unei colecõii.
Cu ajutorul lor, se pot aduna atât
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date cantitative, cât øi calitative.
Aceste tehnici nu sunt complet obiective, înså utilizând o combinaõie
între acestea øi mizând pe experienõa
øi judecata de valoare a bibliotecarilor, se poate diminua mult din subiectivitatea analizei. Datele privind
numårul de titluri, precum øi cele
privind vârsta øi tipul documentelor
sunt indispensabile, indiferent de
tehnica de analizå folositå.
Iatå care sunt cele cinci tehnici
de analizå a colecõiilor:

I.
Examinarea
colecõiei
folosind datele din catalog
Prin aceastå tehnicå, se pot
strânge date cantitative despre
colecõie, despre numårul de titluri,
despre procentul titluri/volume,
despre vârsta medie a colecõiei. Un
sistem de bibliotecå automatizat
poate oferi de regulå rapoarte
detaliate privind acest tip de date. În
absenõa unui sistem automatizat,
aceste date se pot obõine prin
observarea directå (la raft) a colecõiei.
Vârsta documentelor de referinõe se
va analiza separat de cea a restului
colecõiei.
Prin
strângerea
datelor
referitoare la vârsta colecõiei, se va
putea stabili în ce måsurå biblioteca
are o colecõie cu caracter
retrospectiv sau curent. Totodatå, se
pot observa datele de publicare ce
apar mai des øi astfel pot fi detectate
eventualele goluri din colecõie.
Aceastå metodå este relativ uøor de
utilizat, deøi ea are anumite limite poate aduna numai date care privesc
documentele catalogate, în schimb
nu poate måsura deloc elementele
legate de calitatea colecõiei.

II. Examinarea directå a
colecõiei
Este o metodå potrivitå pentru
bibliotecile mai mici sau pentru
anumite domenii ale unei colecõii
mari. Prezintå avantajul obõinerii
rapide a unor informaõii relevante
dar poate fi destul de subiectivå (în
special în cazul în care persoana care
face analiza este implicatå øi în
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procesul de achiziõie).
Pentru a diminua acest dezavantaj,
este indicat så se lucreze în echipe
formate din bibliotecari din diferite
departamente. Examinarea directå nu
trebuie så fie singura metodå de analizå
folositå. Pentru o caracterizare corectå a
colecõiei este indicat ca aceasta så se
foloseascå în combinaõie cu examinarea, utilizând datele din catalog. Se va
examina întreaga colecõie, inclusiv
periodicele, documentele audio-video
øi cele de referinõe.
Pe måsurå ce documentele sunt
examinate, este recomandat så se
noteze cele care ar trebui eliminate
ulterior din colecõie.

III. Compararea cu listele de
referinõå
Prin aceastå metodå, se comparå
colecõia cu listele de publicaõii de
referinõå existente pe piaõå øi
potrivite pentru un anume tip de
bibliotecå care vizeazå un domeniu
anume. În SUA, de exemplu, existå
o mulõime de astfel de liste, cele mai
cunoscute fiind H.W. Wilson’s
Public Library Catalog, Fiction
Catalog øi Children’s Catalog.
Pentru colecõiile de referinõe,
existå douå instrumente foarte bune
de analizå: Sheehy’s Guide to
Reference Books øi Walford’s
Guide to Reference Materials.
Deosebit de importante sunt
interpretarea atentå a datelor
obõinute prin aceastå metodå øi
luarea în calcul a persoanei
(persoanelor) care a (au) redactat
listele, precum øi a motivelor pentru
care a (au) fåcut-o.
Compararea cu listele de
referinõå este utilå bibliotecarilor øi în
cunoaøterea volumului de documente
existente pe piaõå despre un anumit
subiect øi a posibilelor materiale care
ar putea fi achiziõionate de bibliotecå.
Aceastå metodå necesitå un timp
destul de lung øi o muncå foarte
intenså, în special dacå biblioteca nu
are un sistem automatizat.
Rezultatele pot fi înøelåtoare
atunci când aceleaøi liste sunt folosite
atât la selecõie, cât øi la evaluare,

atunci când sunt folosite liste
destinate altui tip de colecõie/public
sau când listele nu sunt complete øi
nu conõin, de exemplu, documentele
care se aflå în colecõia bibliotecii.
Pentru publicul bibliotecii, ele sunt la
fel de valoroase sau chiar mai
valoroase decât documentele de pe
lista de referinõå.

IV. Evaluarea fåcutå de un
expert din exterior
O persoanå autorizatå care nu
face parte din personalul bibliotecii
poate fi desemnatå så studieze o
parte a colecõiei øi så furnizeze date
de ordin calitativ. Aceastå persoanå
pot fi consultant, bibliotecar din alte
biblioteci sau chiar un utilizator care
are cunoøtinõe solide într-un anumit
domeniu.
Metoda are marele avantaj de a
oferi o perspectivå nouå, obiectivå,
asupra colecõiei øi totodatå de a oferi
o oarecare transparenõå utilizatorilor
cu privire la activitatea bibliotecii.
Un dezavantaj evident al metodei
poate fi subiectivitatea evaluatorului. Dacå acea persoanå este
pårtinitoare, are o viziune ceva mai
îngustå asupra domeniului sau nu
înõelege politica de dezvoltare a colecõiilor bibliotecii, rezultatele evaluårii nu sunt întotdeauna utile pentru bibliotecå. De multe ori, gåsirea
unui expert din exterior la momentul
dorit de bibliotecå este o problemå.
În cazul folosirii acestei metode,
este bine ca expertul så înõeleagå
exact scopul analizei pe care
biblioteca are de gând så o facå øi så
øtie de asemenea cå sfatul såu va fi
sau nu pus în practicå de cåtre
bibliotecå.
V. Analiza citårilor
Aceastå tehnicå este potrivitå în
special pentru analiza colecõiilor din
bibliotecile de cercetare. Ea este o
formå specializatå a tehnicii care
foloseøte compararea cu liste de
referinõå care sunt formate din
titlurile unor lucråri øtiinõifice sau
ale unor articole de specialitate.
Metoda consumå foarte mult timp øi
nu este recomandatå în cazul unei
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colecõii mari de documente.
O corectå analizå a colecõiilor
poate oferi managerilor bibliotecii
instrumente utile de planificare,
soluõii pentru adaptarea la fluctuaõiile de buget, dar øi un instrument de
comunicare øi de partajare a informaõiilor statistice cu alte biblioteci.
Participand la analiza colecõiei,
personalul bibliotecii poate ajunge la
o mai bunå înõelegere a pårõilor forte
sau a celor slabe ale colecõiei, fapt
care va ajuta foarte mult la o
dezvoltare echilibratå a colecõiei în
viitor. În condiõiile realizårii unei
bune cooperåri în cadrul unui sistem
naõional de biblioteci, analiza
colecõiei este esenõialå în determinarea locului exact al fiecarei biblioteci în cadrul sistemului øi în
stabilirea diferitelor strategii de
devoltare a colecõiilor.
Evaluårile care se fac în

biblioteci sunt necesare øi au un
caracter permanent. Rezultatele
acestora influenõeazå toate aspectele
legate de dezvoltarea bibliotecilor.
Evaluarea presupune, de regulå,
cunoaøterea exactå a obiectivelor de
atins în urma acestei evaluåri,
adunarea øi analiza datelor specifice
unei activitåõi de bibliotecå.
Criteriile dupå care se fac aceste
evaluåri trebuie formulate de cåtre
profesioniøtii în biblioteconomie, iar
la baza oricårei evaluåri de
bibliotecå trebuie så stea normele
dezvoltate
øi
adoptate
de
comunitatea profesionalå.
Din påcate, evaluårile precise,
profesioniste ale bibliotecilor øi ale
serviciilor oferite de acestea nu sunt
singurele elemente care stau la baza
luårii unor decizii. În multe cazuri,
politica øi o serie de elemente cu
caracter subiectiv au o influenõå
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extrem de mare pentru viitorul
bibliotecilor. În acelaøi timp,
evaluårile sistematice, bazate pe
criterii øtiinõifice sunt singurele care
pot tempera, la nevoie, influenõele
subiective ale politicului asupra
dezvoltårii bibliotecilor.
Bibliografie:

- Krueger, Karen. Guidelines
for Collection Management. În:
Collection Management in Public
Libraries, Judith Serebnick, ed.
Chicago:
American
Library
Association, 1986. pp. 13-26.

- White, Howard D. Brief Tests
of Collection Strength: A Methodology for All Types of Libraries.
Westport, CT: Greenwood Press,
1995.

VICTOR BRAUNER - ANIVERSARE UNESCO 2003
15.06.1903 Piatra Neamõ - 12.03.1966 Paris

1919-1921 - Øcoala de Arte Frumoase Bucureøti, studii
continuate la Academia liberå (H. Igiroøanu).
1934 - studiazå gravura la Paris.
Din 1924, expune la Grupurile de Avangardå Româneøti
din România øi Franõa.
1924 - Director al revistei “75 HP”.
Colaboreazå la “Punct”, “Integral”, “Unu”, “Meridian”,
“Pinguinul”.
1925-1935 - activeazå alternativ la Bucureøti øi Paris.
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Expoziõii personale la Bucureøti 1924, 1935; la Paris
1934, 1939.
Ilustreazå cårõile lui Ilarie Voronca, Stephan Roll, Saøa
Panå, Gellu Naum.
În 1933 expune cu grupul suprarealist la New York,
Paris, Londra øi în Japonia.
Din 1938 tråieøte în Franõa.
Este fratele marelui etnolog Harry Brauner øi cumnatul
Lenei Constante.
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Conf.univ.dr. Vitalie Teodoru

V

FORMAREA BENEFICIARILOR
INFORMARII DOCUMENTARE

olumul enorm de surse de informare documentarå difuzate în prezent impune anumite exigenõe øi
celor cårora le sunt adresate. În lumea de aståzi, fiecare este obligat så posede un nivel de
adaptabilitate faõå de noile realizåri øi de noile idei, astfel încât termenul de “beneficiari ai
informårii” are un sens foarte larg.
Informaõiile reprezintå pentru specialistul de aståzi øi pentru cel de mâine un mijloc pe care trebuie så
înveõe så-l mânuiascå. De fapt, formarea beneficiarilor nu urmåreøte numai asimilarea unor metode øi tehnici de
regåsire a informaõiilor, ci øi schimbarea unor mentalitåõi øi comportamente în domeniul prelucrårii øi
transmiterii informaõiilor.
Deoarece sistemele de informare sunt un instrument al progresului, ele trebuie så fie deschise tuturor,
pentru formarea tuturor. O serie de lucråri din literatura de specialitate reflectå preocuparea pentru pregåtirea
viitorilor beneficiari ai informårii încå de pe båncile øcolii. Copilul trebuie iniõiat de la o vârstå fragedå în arta
de a utiliza conøtient øi selectiv documentele imprimate. Numai aceastå aptitudine poate ridica nivelul pregåtirii
generale, poate stimula curiozitatea intelectualå øi poate pregåti autonomia øi gândirea independentå. Subliniem
cå necesitatea de a folosi informaõii de specialitate se manifestå de timpuriu, în chiar etapa formårii
specialiøtilor.
Receptivitatea mai mare a tinerilor pentru asimilarea metodelor øi tehnicilor de informare øi de
documentare moderne, precum øi necesitatea de a dispune de informaõii specifice impune pregåtirea în
domeniul informårii documentare a viitorilor specialiøti, concomitent cu pregåtirea profesionalå în învåõåmântul
superior. Înså în producõie, ca øi în procesul de creaõie, sunt cuprinøi øi specialiøti cu studii medii. Pentru a
råspunde cerinõelor actuale, ei trebuie så cunoascå realizårile din domeniul de specialitate, så fie aøadar
familiarizaõi cu procesele øi instrumentele de informare documentarå. Pentru a contribui la formarea
beneficiarilor este necesar så cunoaøtem cerinõele øi nevoile acestora.
În România, cercetåri sistematice privind beneficiarii informårii documentare s-au limitat la cele efectuate
pe parcursul anilor de cåtre semnatarul acestui material, în colaborare cu chimist Pia Atanasiu, directorul
fostului Centru de documentare al Academiei Române.
Am considerat util så prezint în cele ce urmeazå bibliografia lucrårilor publicate de noi pe tema formårii
cerinõelor øi nevoilor beneficiarilor informårii documentare:
Racordarea
informårii
documentare la activitatea de
perfecõionare a pregåtirii profesionale. În: Buletin COCPCIA, 1,
oct. 1973, p. 6-15
- Informarea documentarå în
sprijinul perfecõionårii pregåtirii
profesionale. În: Industria alimentarå, 25, nr.2, 1974, p. 94-95
- Stabilirea cerinõelor øi nevoilor
de informare documentarå ale
beneficiarilor.
În:
Buletin
COCPCIA, 2, nr. 4, 1974, p. 17-22
- Perfecõionarea pregåtirii
profesionale a responsabililor cu
informarea documentarå øi
instruirea beneficiarilor informårii în sectorul industriei
alimentare în România. În:

Probleme de informare øi documentare, vol. 12, nr. 1, 1978, p. 33-35
- Aspecte privind cerinõele în
informare ale beneficiarilor din
producõie. În: Studii øi comunicåri. Contribuõii româneøti. INID.
Vol. III, 1979, p. 171-189
- Pregåtirea cadrelor pentru
informare funcõie de cerinõele
diferenõiate ale beneficiarilor. În:
Probleme de informare øi
documentare, vol. 13, nr. 4, 1979,
p. 167-187
- Analiza nevoilor specifice de
informare ale lucråtorilor din
producõie. În: Buletin intern
COCPCIA, 8, nr. 3, 1980, p. 1-15
- Mijloace de informare
documentarå folosite la nivelul

studenõilor. În: Studii øi cercetåri
de documentare. Educaõie øi învåõåmânt, vol. 22, nr.1-2, p. 29-42
- Aspecte privind pregåtirea
beneficiarilor informårii øtiinõifice în învåõåmântul superior. În:
Probleme de informare øi
documentare, vol. 14, nr. 4, 1980,
p. 198-215
- Folosirea unor surse de
informare de cåtre studenõi în
funcõie de scopul în care sunt
utilizate
informaõiile.
În:
Probleme de informare øi
documentare, vol. 15, nr. 2, 1981,
p. 68-75
- Unele consideraõii privind
folosirea de cåtre studenõi a
principalelor surse de informare
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în funcõie de domeniul de
specialitate. În: Informarea
documentarå în teorie øi în
practicå. Fasc. 1, vol. 1, 1982,
p. 23-30
- Opõiuni ale beneficiarilor
pentru diferite sisteme de
clasificare a informaõiilor. În:
Probleme de informare øi
documentare, vol. 16, nr. 1, 1982,
p. 17-23
- The use of ordering systems by
different user groups. În:
Universal Classification: Augsburg,
ISKO, 1982
- Studiu asupra nevoilor
diferenõiate de informare ale
beneficiarilor. În: Buletin intern
COCPCIA, 10, nr. 2, 1982,
p. 41-46
- Aspecte ale atitudinii cadrelor
de conducere faõå de informarea
øtiinõificå, economicå øi tehnicå.
În: Probleme de informare øi
documentare, vol. 17, nr. 2, 1983,
p. 109
- Constatåri privind modul de
informare a diferitelor categorii
de beneficiari. În: Informarea
documentarå în teorie øi în
practicå. Fasc. 1, vol. 1, 1984,
p. 22-34
- Rezultaty ot anketnogo
proucivane na informatzionnoto
obslujvane na razlicini kategorii
potrebiteli.
În:
Metodicini
materiali po agroinformatika,
Sofia, vol. XI, nr. 17, 1984,
p. 19-24
- Constatåri rezultate în urma
unor studii de beneficiari ai
informårii.
În:
Informarea
documentarå în teorie øi în
practicå. Fasc. 1, vol. 5, 1984,
p. 233-248
Az
élelmiszeripari
információfelhaszálnòk
szakirodalmi
igényeinek
vizsgálata. În: Mezögazjasagi és
élelmiszeripari
könyvtarosok
tajékoztatója , Budapesta, nr. 2,
1985, p. 25-33
- Opõiuni ale beneficiarilor din
producõie pentru instrumente,
metode øi sisteme de informare.
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În: Informarea documentarå în
teorie øi în practicå. Fasc. 1, vol.
5, 1985, p. 310
- Izucénie informatzionnyh
potrebnostei. În: Naucino –
tehniceskaia informatzia, seria 1,
Moscova, nr. 12, 1985, p. 15-19
- Aspecte comune în preferinõele
pentru instrumente øi metode de
informare ale unor categorii de
beneficiari. În: Probleme de
informare øi documentare, vol. 21,
nr. 1, 1987, p. 3-20
Formarea
beneficiarilor
informårii øtiinõifice øi tehnice.
În: Biblioteca, nr. 4, 1987, p 9-10
- Unele condiõii determinante în
exprimarea
cerinõelor
de
informare ale beneficiarilor. În:
Informarea documentarå în teorie
øi în practicå. Fasc. 1, vol. 1,
1988, p. 45-55
- Informarea cadrelor din
producõie cu pregåtirea medie.
În: Biblioteca, nr. 2, 1988, p. 13-15
- Preferinõe ale beneficiarilor
pentru diferite sisteme de
ordonare a informaõiilor. În:
Biblioteca, nr. 2-3, 1990, p. 38
- Instrumente de informare
documentarå folosite de studenõi.
În: Biblioteca, nr. 6-7, 1990,
p. 23-24
- Factorii care acõioneazå asupra
cerinõelor de informare ale
principalelor categorii de beneficiari. În: Biblioteca, nr. 1-3,
1991, p. 12-15
Formarea
beneficiarilor
informårii documentare din
s i s t e m u l a g r o a l i m e n ta r. În:
Rezumatele comunicårilor la al
14-lea Simpozion naõional de
retrologie agrarå, 1994, p.
230-231
- Sisteme de ordonare a
informaõiilor în aprecierea
beneficiarilor. În: Informarea
documentarå în teorie øi în
p r a c t i c å , 1 8 , n r. 1 3 , 1 9 9 5 ,
p. 90-91
Utilizarea
surselor
de
informare øi documentare de
cåtre studenõii economiøti. În:
Informarea documentarå în teorie
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øi în practicå, 18, nr. 4, 1995,
p. 131-135
- Importanõa studiilor asupra
cerinõelor de informare ale
beneficiarilor pentru activitatea unitåõilor de informare øi
documentare. În: Informarea
documentarå în teorie øi în
practicå, 19, nr. 3, 1996, p. 164
- Reflecõii privind predarea
organizårii cunoøtinõelor. În:
Informarea documentarå în teorie
øi în practicå, 20, nr.2-3, 1997,
p. 44-47
- Unele iteme în predarea
ordonårii cunoøtinõelor. În:
Informarea documentarå în teorie
øi în practicå, 22, nr. 2-3, 1999,
p. 196-207
- Determinarea nevoilor de
informare ale beneficiarilor. În:
Buletin informativ, Institutul de
Management în Turism, nr. 1,
2000, p. 56-58

Problematica
cerinõelor,
nevoilor øi formårii beneficiarilor
informårii documentare este tratatå
øi în urmåtoarele cårõi ale
semnatarului materialului de faõå:

Teodoru, Vitalie. Activitatea de
informare documentarå în
cadrul întreprinderii. Bucureøti:
Centrul de organizare øi calcul
pentru industria alimentarå,
1975
Teodoru, Vitalie; Aleman, A.
Organizarea activitåõii de informare documentarå în unitåõile
din sistemul agroalimentar.
Bucureøti: Ceres, 1981
Teodoru, Vitalie. Performanõe
intelectuale. Bucureøti: Editis,
1993
Teodoru, Vitalie. Bazele metodologice ale documentårii.
Bucureøti: Pro Humanitate,
1994
Teodoru,
Vitalie.
Bazele
informårii documentare. Bucureøti: Pro Humanitate, 1998
Rusu, C; Teodoru, Vitalie. Învåõåmântul deschis la distanõå.
Bucureøti: Pro Humanitate, 2000

Livia Ioniõå

Portret - armenii şi cultura
CULTURA ARMEANĂ
ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII NAŢIONALE A ROMÂNIEI1
- BIBLIOGRAFIE SELECTIVA. LITERELE B – H

BAGDASAR, DUMITRU
- Muncå øi caracter. Scrisori – Jurnal – portrete – discursuri
– evocåri. Bucureøti: Eminescu, 1987. 412 p.
- Traumatismele cranio-cerebrale acute. Bucureøti:
Monitorul Oficial, 1940, p.517-536. (Extras)
- Contribuõiuni la studiul syndromului parkinsonian
encefalitic. Tezå pentru doctorat în medicinå øi chirurgie.
Bucureøti, 1922. 108 p.
- BAGDASAR, DUMITRU; ARSENI, CONSTANTIN.
Traité de neurochirurgie. [Introduction par C. I. Parhon].
Bucarest: Édition de l’Académie de la RPR, 1959. 603 p.

BAGDASAR, NICOLAE
- Antologie filosoficå: Filosofi stråini. Bucureøti: Universal
Dalsi, 1995. 656 p.
- Filosofia contemporanå a istoriei. Bucureøti: Societatea
Românå de Filozofie, 1930. XXXI, 287 p.
- Istoria filosofiei româneøti. Ediõia a II-a. Bucureøti:
Societatea Românå de Filozofie, 1941. VIII + 436 p.
- Istoria filosofiei româneøti. Bucureøti: Societatea Românå
de Filozofie, 1940. XI + 436 p.
- Mircea Djuvara. Bucureøti: Tiparul Universitar, 1940. 23 p.
(Extras)
- Din problemele culturii europene. Ed. a 2-a. Bucureøti:
Editura Fundaõiei Inteligenõia, 1998. 224 p.
- Din problemele culturii europene. Bucureøti: Societatea
Românå de Filozofie, 1931. 144 p.
- Istoria filosofiei româneøti. Iaøi: Tipo Moldova, 2001. 582 p.
- Rabindranath Tagore øi civilizaõia. Bucureøti: Institutul de
Arte Grafice Bucovina, I. E. Toronõiu, 1929. 20 p.
- Scrieri. Bucureøti: Eminescu, 1988. XIX + 440 p.
- Teoreticieni ai civilizaõiei: Arnold J. Toynbee, Karl Jaspers
øi N. Berdiaev. Bucureøti: Editura øtiinõificå, 1969. 184 p.
- Teoria cunoøtinõei. Bucureøti: Univers enciclopedic, 1995.
368 p.
- Teoria cunoøtinõei. Ediõia a II-a. Bucureøti: Casa Øcoalelor,
1944. 563 p.
- Teoria cunoøtinõei. Bucureøti: Monitorul Oficial øi
Imprimeriile Statului, Imprimeria Naõionalå, 1941. 313 p.
- BAGDASAR, NICOLAE; BOGDAN, VIRGIL; NARLY,
CONSTANTIN. Antologie filosoficå. Filosofi stråini. Ediõia
a II-a. Revåzutå øi adåugitå. Bucureøti: Casa Øcoalelor, 1943.
732 p.
- PETROVICI, ION; BAGDASAR, NICOLAE. Manual de
psihologie pentru clasa a VI-a secundarå. Bucureøti: Editura
Libråriei Universala Alcalay, 1935. 356 p.

- Arta popularå bucovineanå. Suceava: CICPMAM, 1975.
501 p.
- Arta popularå din nordul Transilvaniei. /Album/. Cuvânt
înainte de Constantin Daicoviciu. Bucureøti: Casa creaõiei
populare a jud. Maramureø, 1969. 306 p.
- Ceramica din Glogova, regiune a Olteniei. Ed. a II-a.
Bucureøti, 1966.
- Ceramica din Glogova – Regiunea Craiova. Bucureøti:
Muzeul de artå popularå al RPR, 1960. 76 p.
- Ceramica popularå din Õara Oaøului. Bucureøti: ESPLA,
1958. 64 p.
- Cooperativele de artå popularå din RP Chinezå. Bucureøti:
UCECOM, 1958. 284 p.
- Legenda Ghionului. Contribuõii la o problemå de folklor
comparat. Bucureøti: Institutul de Arte Grafice „Talazul”,
1946. 47 p.
- Portul popular din regiunea Maramuø. Zonele: Oaø,
Maramureø, Låpuø. Baia Mare, 1965. 168 p.
- Portul popular din Õara Oaøului. /Album/. Bucureøti:
ESPLA, 1955. 62 p.
- Portul popular românesc. Bucureøti: Editura didacticå øi
pedagogicå, 1965. 107 p.
- Prolegomene la o teorie a esteticii artei populare.
Bucureøti: Minerva, 1985. 333 p.

BÅNÅÕEANU, TANCRED

1 Materialul de faõå îl continuå pe cel din numårul 1/2003 al Revistei Bibliotecii Naõionale øi este ilustrat cu
lucråri ale lui Cik Damadian din volumul Bucurescii. 78 desene, 1978.
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- BÅNÅÕEANU, TANCRED; FOCØA,
M. Ornamentul în arta popularå
româneascå. /Album/. Bucureøti:
Meridiane, 1963. 50 p.
BÅNÅÕEANU,
TANCRED;
STOICA,
GEORGETA.
Zona
etnograficå Vrancea. Bucureøti: SportTurism, 1988. 124 p.
- BÅNÅÕEANU, TANCRED; FOCØA,
GHEORGHE; IONESCU, EMILIA.
Arta popularå în RPR. Bucureøti:
ESPLA, 1957. 424 p.
- Arta popularå în România. /Album/.
Text de Boris Zderciuc, Paul Petrescu,
Tancred
Bånåõeanu.
Bucureøti:
Meridiane, 1964. 179 p.

BÅNÅÕEANU, VLAD
- Armeni în istoria øi viaõa româneascå.
Bucureøti: Tipo Lito Õåranu, 1938. 57 p.
Aspecte din Albania. Cernåuõi, 1934.
223 p.
- Câteva numiri greceøti pentru
noõiunea de „øef” (studiu de
vocabular). Cernåuõi: Institutul de Arte
Grafice øi Editurå „Glasul Bucovinei”,
1933, p.285-346. Extras.
- La traduction arménienne des tours
participaux grecs. Bucureøti: Libråria
Academicå, 1937. 153 p.
- BÅNÅÕEANU, VLAD; KNITTEL, E.
Ghidul turistic istoric øi balnear al
õinutului Suceava. Cernåuõi: Tip. „Viaõa
stråjereascå”, 1939. 288 p.
BUICLIU, GRIGORE MITHRIDATE
- Schitul Moldovenescu din Muntele
Athosu. Apårarea pårintelui Nifon
fåcutå de d-nii Nicolai Ionescu,
Georgie Ciumara øi Grigore Buicliu.
Iassi: Tipografia Lucråtorilor Români
Asociaõi, 1872. 94 p.
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CERCHEZ, CRISTOFI P.
- Creøtinismul în Dacia. Cea dintåi
icoanå creøtinå. Bucureøti: Tipo-Lito
Õåranu, 1928. 31 p.

CIOMAC, EMANOIL
- Enescu. Bucureøti: Editura Muzicalå,
1968. 220 p.
- George Enescu. Bucureøti: Tipografia
Speranõa, 1915. 24 p. Extras din
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V

Dosar de restaurare
TEHNICI DIFERENŢIATE
DE RESTAURARE A UNUI PERGAMENT

orbitorii transformå, în mod frecvent, o serie
de substantive proprii în substantive
comune. Astfel “Rimel” - iniõial numele
unei firme de produse cosmetice - a devenit sinonim cu
mascara, substituindu-l, tot aøa cum “Xerox” - firma
care a promovat fotocopierea - a devenit sinonim cu
substantivul copie, iar termenul de siamezi îøi are
originea în Siam, acolo unde a fost semnalat primul caz
de gemeni lipiõi.
În orice domeniu am cåuta, putem gåsi cel puõin un
exemplu de acest fel. Lucru valabil aøadar øi pentru
minunatul tårâm al cårõii. Pergamentul ca suport de scris
îøi are sorgintea în sec. II î. Chr., în oraøul Pergam din
Asia Micå. Pergamul s-a impus istoriei prin tehnicile
desåvârøite de prelucrare a pieilor de animale în vederea
transformårii acestora în suport de scris - pergamentul.
Adesea confundat cu pergamentul vegetal - acea hârtie
denså, translucidå øi impermeabilå -, pergamentul de
origine animalå a fost vehiculul cuvântului scris pânå la
ieftinirea hârtiei, fenomen care a dus la treptata lui
înlocuire. Ce paradox! Cândva mult mai ieftin decât
hârtia, pergamentul a redevenit preõios.
Restaurarea unui pergament este o piatrå de
încercare pentru orice restaurator, motiv pentru care
acesta are nevoie de o pregåtire aparte faõå de cea a unui
restaurator de documente pe suport-hârtie. Cu
pergamentul se pot întâlni atât restauratorul-legåtor, cât
øi restauratorul corp-carte. Restaurarea îmbråcåmintei
din pergament a unei coperte este diferitå de cea pentru
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Pergament înainte de restaurare

corpul de carte ale cårui file sunt din pergament.
La debutul meu profesional, în urmå cu zece ani,
øansa m-a adus dinaintea unui manuscris muzical pe
pergament care fusese folosit ca forzaõ pentru un
incunabul aparõinând månåstirii franciscane ØumuleuCiuc. Manuscrisul data de la
începutul sec. al XV-lea øi
fusese scris cu cernealå
ferogalicå amestecatå cu
negru de fum, cu cinabru øi
cu azurit. Starea de
conservare a pergamentului
fusese profund alteratå de
påstrarea îndelungatå în
condiõii de umiditate excesivå, ceea ce determinase
deformarea filelor, dezvoltarea unor creøteri fungice
abundente øi formarea unor
mase compacte de praf
amestecat cu spori. Atacul
microbiologic asociat cu
aciditatea cernelii ferogalice
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au determinat exfolierea parõialå a textului. De
asemenea, azuritul prezenta solubilitate în apå, øi parõial,
în alcool izopropilic.
Dupå îndepårtarea depozitelor de praf øi de
mucegai, am efectuat o curåõare sub lupå, printre semne,
în zona purtåtoare de text, cu ajutorul unor bulete mici
de vatå. A urmat o curåõare cu alcool izopropilic, prin
sprayere øi tamponåri succesive cu hârtie de filtru, pânå
la îndepårtarea totalå a mizeriei. Textul a fost consolidat
cu albuø de ou.
Õinând cont de faptul cå pergamentul poartå
amprenta A.D.N. a animalului de la care provine, fapt
indisolubil legat de vârsta acestuia, de zona corpului
(mai curbå sau mai dreaptå) de pe care a fost prelevat, de
clima zonei în care tråia, tipul de alimentaõie etc., rezultå
cå pergamentul are multiple particularitåõi în raport cu
hârtia. Concluzia care se desprinde de aici este cå øansa
de a completa zonele lipså cu un pergament cât mai
apropiat de cel original este extrem de micå, ceea ce ar
conduce la formarea unor tensiuni diferite între original
øi partea completatå. De aceea, øcoala italianå de
restaurare a promovat tehnica de completare a
pergamentului cu hârtie, pentru cazul filelor de carte,
considerând cå aceastå intervenõie este mai stabilå din
punct de vedere fizic. Adezivul folosit a fost
carboximetilcelulozå, deoarece cel rezultat în urma
fierberii resturilor de pergament s-a dovedit ineficient.
În cazul pergamentului folosit la coperte, lucrurile
stau diferit. În general, acesta se deterioreazå pe zonele
expuse frecårii (colõuri, zona cotorului). Cu ocazia
restaurårii manuscrisului “Miscellanea” (sec. al XVIIlea) aparõinând Colecõiilor Speciale ale BNR, mi-am
asumat øi restaurarea pergamentului care formeazå
coperta acestuia. Curåõarea uscatå a fost urmatå de
procedee de relaxare a pergamentului prin umeziri
succesive cu o soluõie de uree în proporõie de 2% øi de
alcool izopropilic. Procedeul
a fost aplicat mai multe zile
la rând, fiind urmat de
fiecare datå de o presare
uøoarå între planøete de
lemn øi hârtie de filtru,
aplicând deasupra greutåõi
distribuite
uniform.
Folosirea ureei a avut drept
scop
emolierea
pergamentului. Odatå cu
destinderea acestuia, am
trecut
la
completarea
porõiunilor lipså din zona
cotorului øi la consolidarea
fisurilor. În acest scop, am
folosit pergament, iar ca
adeziv - ceea ce a rezultat în
urma fierberii pe baie de apå
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a unor resturi de pergament.
“Îmblânzirea” perga-mentului, acest material rebel,
este posibilå dacå tehnicile de lucru se aplicå diferenõiat.
Pentru realizarea unei restauråri de înaltå õinutå
profesionalå este necesar så abordåm obiectul de
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restaurat ca pe un interlocutor pentru cå, fie el hârtie,
pergament sau orice altceva, ne transmite informaõiile
dorite doar dacå øtim cum så le interpretåm øi nu doar så
le privim.
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Recenzii
Mircea Ivånescu – un motan printre poeõi

Ultima apariõie din cadrul seriei Antologii a Bibliotecii Polirom, serie coordonatå de Mircea
Mihåieø, este o antologie prieteneascå din opera lui Mircea Ivånescu, intitulatå, în buna tradiõie a
minusculelor ivånesciene, “versuri poeme poesii: altele aceleaøi vechi nouå”. Autorul acestei
antologii nu este altul decât Matei Cålinescu, semnatar al prefeõei øi „selecõioner” al unei utile
secõiuni de “Referinõe critice”. În seria Antologii au mai fost editaõi, în ordinea apariõiei: Nichita
Danilov, Ileana Målåncioiu, Dorin Tudoran øi Øerban Foarõå. Aøadar, un careu de aøi, Mircea
Ivånescu putând reprezenta asul din mânecå, cel mai preõios pentru orice ajutor/deguståtor de
poezie autenticå.
Mircea Ivånescu a debutat târziu, la 37 de ani, în 1968, cu volumul intitulat – voit tern, dar cu
atât mai provocator – “versuri”. Cu excepõia volumelor de poezie, care s-au succedat mai apoi într-un
ritm firesc, Mircea Ivånescu este øi semnatarul a trei cårõi ilfpetroviene: amintiri (1973), laolaltå cu Florin Pucå øi Leonid
Dimov, comentarius perpetuus (parabole), alåturi de Rodica Braga, (1986) øi Limitele puterii sau mituirea martorilor (un
roman rusesc) (1994), în colaborare cu regretatul Iustin Panõa. Pe parcursul ultimilor ani, au fost editate øi trei autoantologii: în
1996 (Editura Eminescu), 1997 (Editura Vitruviu) øi 1999 (Editura Minerva – Colecõia Biblioteca pentru toõi).
Antologia de faõå a fost întocmitå de un prieten - Matei Cålinescu, care s-a aplecat cu infinitå grijå, cu patimå respectuoaså
øi plinå de afecõiune, asupra întregii creaõii ivånesciene. Un mare merit al acestei antologii este acela cå Mircea Ivånescu poate
fi prezent astfel la loc de cinste în bibliotecile - sau mai bine zis printre cårõile - noastre de cåpåtâi, õinând seamå de realitatea cå
diafanele sale volume mai vechi sunt de negåsit (situaõie în care se aflå øi ultima sa carte, apårutå la Editura Dacia în 2002 aceleaøi versuri -; nici måcar autorul nu deõine un exemplar, dupå cum mårturiseøte realizatorul antologiei, motiv pentru care
nu a putut include în prezenta selecõie vreun poem din respectivul volum).
Zåbovind acum asupra premiilor pe care le-a primit în decursul timpului Mircea Ivånescu, menõionåm Premiul pentru
poezie al Uniunii Scriitorilor øi Premiul pentru poezie “Mihai Eminescu” al Academiei Române (1982), Premiul “Opera
Omnia” al Uniunii Scriitorulor (1993) øi Premiul Naõional de Poezie “Mihai Eminescu” (1995). Se cuvine amintitå aici øi
prodigioasa activitate de traducåtor a lui Mircea Ivånescu (aidoma celei a unui alt mare poet - Gellu Naum), atât din literatura de
limbå englezå (James Joyce, William Faulkner, Peter Beagle, Truman Capote, Francis Scott Fitzgerald), cât øi din cea de limbå
germanå (Franz Kafka, Robert Musil). De altfel, pentru traducerea monumentalului op Omul fårå însuøiri, a fost recompensat
cu Premiul pentru traducere al Uniunii Scriitorilor (1995). Pentru a încheia secõiunea premiilor binemeritate de Mircea
Ivånescu, nu ni se pare hazardat så-l socotim drept un potenõial candidat de succes la Premiul Nobel pentru literaturå, în
pofida maximei dificultåõi a traducerii poemelor sale.
Revenind la volumul de faõå, se cade så menõionåm øi numele realizatoarei inspiratei coperte (Angela Rotaru-Serbenco),
precum øi cele ale lectorului (Mariana Codruõ), redactorului (Adrian Øerban) øi tehnoredactorului (Constantin Mihåescu), nume
care de obicei sunt trecute cu vederea, deøi cu un aport major la reuøita unei cårõi. Mai cu seamå în cazul acestui volum, unde
orice majusculå råtåcitå în text ar fi nåruit sau cel puõin ar fi øubrezit un eøafodaj construit cu migalå.
Pentru a aøterne øi câteva cuvinte despre poeziile antologate, vom spune cå nu multitudinea de influenõe descoperite „de pe
margine” (de la Mallarmé, la Bacovia) ni se pare importantå, ci mai curând enorma influenõå pe care poezia lui Mircea Ivånescu
a avut-o øi o are, mai mult sau mai puõin recunoscut, asupra peisajului poetic contemporan. Se pot spune multe despre lauda
dinlåuntru a peisajului sufletesc, despre nelipsita pisicå, despre obsesia zåpezii, despre atmosfera de råscruce de vânturi,
combinatå cu un cotidian de sorginte insularå, despre rândurile de chihlimbar amorõit într-o graõioaså fragilitate care tinde spre
perfecõiune, despre livrescul fabulatoriu, de o unicitate inefabilå. Øi încå, despre felul de a fi al obiectelor, de o gingåøie rece,
despre decupajul luminii în tremuråtoare penumbre, despre autoironia iernaticå, despre toate cele adunate între aceste douå
coperte. Se pot spune multe, dar nu are rost, cåci aceastå carte reprezintå mai degrabå o atingere diafanå de umbre, mângâietoare
dar cu atât mai fermå, cu neputinõå de ignorat. Este în primul rând o carte de re-citit, cu tåcute voci sufleteøti, în singuråtate. Nu
un volum care så conõinå ølagåre, ci o simfonie atent elaboratå, în care fiecare accent îøi are locul såu de nestråmutat, o carte vie
øi fårå de capåt, aøa cum orice carte viseazå så fie.
Într-o cronicå anterioarå (Øerban Foarõå. Opera Somnia), ne întrebam ce surprize ne mai pregåteøte seria Antologii a
Bibliotecii Polirom. Reiteråm interogaõia. Poate un alt manual de (a/re)dresat melancolia?

Dina Paladi
James, Bettley. The Art of the Book from Medieval Manuscript to Graphic Novel. London: V& A
Publications, 2001, 208 p.

Biblioteca Naõionalå de Artå din Londra este una dintre comorile bine ascunse øi bine påzite a Muzeului Victoria &
Albert. Fondul documentar numårå peste 1 milion de documente, la care se adaugå o cantitate la fel de mare de materiale de
arhivå. Aceste documente de o valoare inestimabilå sunt expuse spre consultare publicului larg. Cei mai interesaõi sunt
cercetåtorii øi studenõii, majoritatea vizitatorilor renunõând la vizitarea bibliotecii din neøtiinõå (aceøtia presupun cå ea este
accesibilå doar angajaõilor muzeului).
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Având statutul de bibliotecå muzealå, aceasta susõine activitatea muzeului, asigurå
materialul documentar referitor la piesele expuse øi are responsabilitatea administrårii arhivei
muzeului. Un alt obiectiv este acela care se referå la achiziõionarea de obiecte øi de lucråri de
artå în scopul ilustrårii istoriei graficii øi ilustraõiei de carte, scopul final fiind acela de a face
din Biblioteca Naõionalå de Artå cea mai importantå bibliotecå specializatå din õarå.
Lucrarea de faõå reprezintå rezultatul unui proiect de colaborare cu specialiøtii bibliotecii,
în special, cu cei care au trudit la catalogarea colecõiilor øi au scris despre istoria acestora.
Operele descrise în acest catalog fac obiectul departamentului de Colecõii Speciale øi sunt de o
mare valoare. Inevitabil, achiziõiile în acest domeniu sunt destul de rare, ele fiind foarte
costisitoare, iar fondurile destinate achiziõiilor trebuind så acopere øi publicaõiile noi.
Criteriile de selectare au încercat så õinå cont de volumul øi de dinamica acestor colecõii.
Documentele de tipul cataloage comerciale, cataloage pentru licitaõii nu au fost descrise.
Selecõia fåcutå nu a acoperit în totalitate colecõiile de periodice (cca. 11.000 de titluri, dintre
care 2.300 sunt titluri curente). Cu toate acestea, autorul a reuøit så aducå în atenõia cititorului
aspectele majore ale producõiei de carte, începând cu manuscrisele din 1350 øi terminând cu vederile personalizate din
expoziõiile cu caracter avangardist.
Primul capitol este dedicat aspectului artistic al producõiei de carte - utilizarea anluminurii øi a literelor ornate pentru
decorarea paginilor cu text. Biblioteca de Artå a colecõionat manuscrise ornamentate încå de la înfiinõare, cu scopul de a le putea
pune la dispoziõia copiøtilor.
Urmåtorul capitol reflectå dezvoltarea øi utilizarea ilustraõiei în cårõile tipårite, în mod deosebit în cele din sec. XIX când
tehnicile de tipårire au înregistrat cele mai multe modificåri. Reproducerea imaginilor este punctul de legåturå între industrie øi
måiestrie.
Acelaøi lucru poate fi spus øi despre tehnicile legåturilor de carte de origine arabå, bizantinå, europeanå, etc., subiect
dezvoltat în capitolul 3. Copertele øi legåturile de carte au evoluat de la modul pur practic la stilul artistic øi apoi la cel
comercial, toate necesitând îndemânare în execuõie.
Cel de al patrulea capitol oferå spre studiu manuscrisele documentare, adesea material non-tipårit, cu valoare mai mult de
conõinut decât cu valoare graficå, deøi unele dintre acestea pot cåpåta valoare esteticå pentru generaõiile viitoare.
Capitolele 5 øi 6 sunt dedicate altor douå tipuri de materiale existente în colecõiile bibliotecii - cårõile pentru copii øi operele
umoristice. Colecõia de cårõi pentru copii numårå peste 8.000 de volume care au, în mare parte, un caracter educativ øi religios.
Dacå într-o carte contemporanå satiricå textul este plasat în „bule”, în cårõile incunabule textul era plasat sub imagine.
Rolul pe care tipografia îl joacå în ilustraõie este expus în urmåtorul capitol. Capitolul 8 trateazå cartea ca obiect de artå:
numårul de rânduri øi de caractere, dimensiunea øi formatul literei, culori utilizate etc.
Ultimul capitol - Artå contemporanå øi editare - include o selecõie de lucråri publicate în anii ‘90 ai secolului trecut øi
prezintå nu doar relaõia dintre artå contemporanå øi editare, ci øi modul în care acestea contribuie la succesul artei. Relaõia dintre
artå øi editare este sinergeticå, fiecare beneficiind de energia øi creativitatea celeilalte.
Graõie catalogului automatizat care poate fi accesat on-line, mai multe persoane au posibilitatea de a consulta colecõiile
bibliotecii, care devin astfel øi mai cunoscute.

Dina Paladi

Vieru – Iøaev, Maria. Biblioteca Municipalå „Bogdan Petriceicu-Haødeu”
din Chiøinåu (1877-2002). Etape, contexte, conexiuni øi incursiuni istorice.
Chiøinåu: Colograf-com, 2002, 256 p.

Realizatå cu ocazia aniversårii a 125 de ani de existenõå, monografia reprezintå o
retrospectivå, o confruntare cu timpul øi cu etapele parcurse de Biblioteca Municipalå B.P.
Haødeu din Chiøinåu øi reflectå evoluõia vieõii spirituale øi culturale din Basarabia în epoca
modernå øi contemporanå.
Lucrarea este elaboratå pe baza unor documente de arhivå, cele mai importante materiale
fiind culese din fondurile documentare ale Arhivelor Naõionale ale Republicii Moldova,
Arhivelor Naõionale ale României øi Arhivelor Militare Române.
Ilustrative øi captivante prin conõinutul lor, documentele lumineazå o serie de aspecte
importante referitoare la înfiinõarea Bibliotecii Publice a oraøului Chiøinåu, la renaøterea vieõii culturale în perioada 1917-1918,
la evoluõia cårõii øi a bibliotecii în perioada regimului sovietic, la realizårile øi problemele cu care s-a confruntat biblioteca în
activitatea sa, la evoluõia de ansamblu în contextul istoric dat etc.
Un interes aparte este acordat documentelor care atestå funcõionarea bibliotecii în perioada interbelicå, evidenõiindu-se
modificårile efectuate în urma completårii øi dezvoltårii fondurilor de carte româneascå øi menõionând astfel rolul bibliotecii în
renaøterea vieõii culturale øi spirituale româneøti din Basarabia. Nu este omiså politica øi procesul de sovietizare care au cuprins toate
domeniile vieõii culturale, inclusiv bibliotecile, când au fost promovate publicaõiile în limba ruså øi activitåõile cu caracter ideologic.
Însoõitå de un bogat material ilustrativ care întregeøte imaginea textului øi concretizeazå momente importante din
activitatea bibliotecii, lucrarea este o contribuõie incontestabilå la istoria culturii basarabene.
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O istorie care ne priveşte pe toţi
APARIŢIA “FONDULUI SPECIAL”
IN BIBLIOTECI

esprinderea României de Reich la 23 august 1944 a fost urmatå, din påcate, de începutul „satelizårii” României în
„orbita” Kremlinului. Ce însemna aceasta, o låsa så se întrevadå chiar Convenõia de armistiõiu între România øi
Puterile Aliate, semnatå la Moscova, la 12 septembrie 1944. Este gråitoare, în acest sens, prevederea din document
privind înfiinõarea Comisiei Alitate de Control, care îøi lua asupra sa, pânå la încheierea påcii, „reglementarea øi controlul”
executårii condiõiilor Convenõiei, „sub directivele generale øi ordinele Înaltului Comandament Aliat (sovietic), acõionând în
numele Puterilor Aliate”.
Între altele, Convenõia de armistiõiu a instituit, prin art. 16, controlul Aliat – care era, de fapt, un control sovietic – asupra
tipåririi, importului øi råspândirii publicaõiilor periodice øi neperiodice, asupra spectacolelor de teatru øi asupra filmelor, asupra
poøtei, telegrafului øi telefoanelor. Consecinõele s-au aråtat imediat dupå ce Comisia românå pentru aplicarea armistiõiului
øi-a început activitatea. Comunicatul såu din 17 decembrie 1944 aducea la cunoøtinõa generalå cå, în vederea aplicårii art. 16 al
Convenõiei de armistiõiu, comisia a decis cå: „Editurile, tipografiile, libråriile, pråvåliile de orice fel, debitele, chioøcurile øi
autorii în editurå proprie øi în general orice întreprindere sau instituõie care are în depozit sau deõine sub orice formå publicaõiuni
periodice sau neperiodice putând dåuna prin cuprinsul lor bunelor relaõiuni cu Naõiunile Unite (subl.n.), le vor retrage imediat
din circulaõie øi le vor depozita în încåperi speciale, sub råspunderea directå a deõinåtorilor”.
Toate aceste tipårituri au fost fåcute cunoscute prin intermediul listelor publicate în Monitorul Oficial. În termen de 15 zile
de la publicarea fiecårei liste, toõi cei amintiõi (editori, tipografi etc.) au fost obligaõi så predea publicaõiile prefecturii judeõului
respectiv. Ulterior, prefecturile au luat måsuri pentru a trimite cårõile, sub pazå severå, fabricilor de hârtie, spre a fi måcinate.
În cazul lucrårilor înscrise pe liste øi aflate în bibliotecile cu drept de depozit legal øi în bibliotecile instituõiilor de
învåõåmânt superior, s-a stabilit ca acestea så fie imediat retrase din circuitul public, inventariate øi stocate în dulapuri sau
încåperi speciale, sub directa supraveghere øi råspundere a øefilor acestor instituõii. Aøa a apårut celebrul Fond special, de care
mulõi dintre noi îøi mai aduc aminte, un fond care putea fi studiat numai în anumite condiõii, aøa cum au fost ele stabilite atunci,
în 1944, când s-a spus: “Consultarea acestor cårõi nu se va mai putea face în viitor decât cu o autorizaõie specialå individualå
datå de øeful instituõiei respective, pe proprie råspundere, øi numai în localul bibliotecii”.
Primele patru liste s-au publicat în Monitorul Oficial, nr. 68, din 23 martie 1945. Ele conõineau un numår de 168 de titluri
apårute, în primul rând, în Editura Ministerului Propagandei Naõionale, dar øi în editurile Cugetarea, Cartea Româneascå,
Universul, Curentul, Tiparul Românesc.
Fårå a încerca så facem o analizå a acestor liste, atragem atenõia cå în ele figura Viaõa øi opera lui Kant, de Ion Petrovici
(desigur, din cauza faptului cå autorul fåcuse parte din guvernul antonescian), alåturi de broøuri de turism (Vânåtoarea în
România, Sporturi de iarnå, Cålåuza oficialå a staõiunilor balneare øi climaterice din România).
Listele cu cårõi interzise au continuat så se succeadå în Monitorul Oficial: lista nr. 5, cu 33 titluri (M.O., nr. 95 din 25
aprilie 1945); lista nr. 6, cu 26 titluri (M.O., nr. 103 din 9 mai 1945); lista nr. 7, cu 118 titluri (M.O., nr. 129 din 9 iunie 1945);
lista nr. 8, cu 120 titluri (M.O, nr. 153 din 10 iulie 1945). În total, în aceastå fazå, au fost înscrise în “fondul special” 465 titluri.
Le oferim cititorilor noøtri, socotindu-le acum ca o interesantå øi utilå bibliografie pentru cercetarea anilor de dictaturå legionarå
øi antonescianå.
Lista nr. 1

EDITURA MINISTERULUI PROPAGANDEI NAÕIONALE
- Mareøalul Antonescu. Lozinci. 1941
- Pe marginea pråpåstiei. Vol. I-II.
1941, 1942
- General Ion Antonescu. Îndemnuri
româneøti. 1941
- Mihai A. Antonescu. Warum wir
Kämpfen
- Mihai A. Antonescu. Im Dienste des
Vaterlandes. 1942
- Mihai A. Antonescu. Perché lottiamo.
1942
- Mihai A. Antonescu. Pentru
Basarabia øi Bucovina. 1941

60

- Mihai A. Antonescu. Adolf Hitler.
1941
- Mihai A. Antonescu. Pro Germania,
Bucureøti øi Odesa. 1941, 1943
- Mihai A. Antonescu. Pro Italia. 1942
- Mihai A. Antonescu. Marile probleme
ale agriculturii
- Mihai A. Antonescu. Închinare
eroilor desrobitori. 1941
- Mihai A. Antonescu. Råzboiul sfânt.
1941
- Mihai A. Antonescu. În serviciul õårii.
Vol. I. 1942
- Mihai A. Antonescu. Basarabia se
råzbunå. 1941
- Mihai A. Antonescu. Ziua biruinõei.
1941

- Zwei Jahre seit der Macht
übernahme (6 Sept. 1940 – 6 Sept.
1942). 1942
- Due anni di guverno (6 Sett. 1940 – 6
Sett. 1942). 1942.
- Deux années de gouvernement (6
Sept. 1940 – 6 Sept. 1942). 1942
- Doi ani de guvernare. 1942
- Trei ani de guvernare. 1943
- Mareøalul Antonescu (ediõiile
românå, francezå, germanå, italianå).
Bucureøti, Craiova: Scrisul Românesc
General Antonescu. Cåtre õarå. 1941
- Sangue romeno per la nuova Europa.
La Romania in guerra nella stampa
italiana. Ediõia italianå øi românå
- Rumäniens heiliger Krieg im Spiegel
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der deutschen Presse. 1942
- Almanah: Cuvântul Mareøalului
cåtre såteni. 1942, 1943.
- General I. Iacobici; N. Crainic. An die
deutschen Soldaten in Rumänien.
1941
- Dr. I. Frunzå. Bessarabien.
Rumänische Rechte und Leistungen
(ed. I øi II), 1941
D’C.
Amzer.
Rumänische
Kriegsdichtung von Heute. 1944
- Guido Landra. Il problema della
razza in Romania. 1942
- Gh. N. Leon. La nazionalizzazione
della vita economica romena
- Basarabia, Ucraina, Crimeea
- Pe urmele voevozilor
- Armata scut al õårii
- Sânge românesc pentru lumea nouå.
4 Vol., 1942
- R. Suster. Boløevismul rus împotriva
Europei. 1943. (ediõia românå øi
spaniolå)
- P. Mihåilescu. România în calea
imperialismului rus. 1944
- Traian Horja. Din “raiul” boløevic.
1943
- Ion Ardeleanu. Råzboiul de apårare
øi reîntregire. 1943
- Petru P. Ionescu. Muncitorul øi
soldatul. 1943
- Victor Øendrea. De ce luptåm în
råsårit. 1943
- D. Iov. Gospodarul din Orhei. 1942
- Maior Corneliu Penescu. Centrul 8.
1941
- L.H. Grondijs. Basarabia. 1940.
(ediõiile româneøti øi italianå)
- Calendarul Românilor de pretutindeni. 1944
- Cântec de oaste
- F. Senõeanu. Plugar øi ostaø
- Elie Bufnea. Påõåniile caporalului
Sava. 1942
- Smohinå øi Strungaru. Cartea
Moldovanului pe anul 1943
Lista Nr. 2

EDITURA CUGETAREA
- George Acsinteanu. Escadrila albå
(Biruitorii). ed. I: 1941; ed. II: 1942
- Dr. Radu Cernea. Israel în Reichul al
III-lea. 1941
Germania øi Italia
- A.C. Cuza. Îndrumåri de politicå
externå. 1941
- Ce am våzut în Germania
- Franõa øi Germania
- Problema evreeascå
- Øtefan Ionescu. Dela Petru cel Mare
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la Stalin. ed. I: 1941; ed. II: 1942
Prof.
Pompiliu
Nicolau.
Naõionalismul constructiv
- Toma Petrescu. Ni se pierde neamul.
1940
- Proporõia etnicå
- Regenerarea neamului românesc
- Magda Raiu. Femeia în Marele
Reich. 1942
- Nicolae Roøu. Dialectica naõionaismului. 1935
- T.N. Welther. Soldat 1941. 1942
- Al. Gregorian. Poeme pentru cruciaõi.
ed. I; ed. II. 1943
- Dr. Alexander Görner. Economia
germanå de råzboi. 1941
- Wilhelm Jung. Anglia în lumina
criticii engleze: traducere. 1941
- Hans Dittmer. Õåranul în Germania
de azi: traducere. 1941
- Walter Franck: Contribuõii la
istoricul naõional-socialismului. 1942
- B. Mussolini. Jurnalul meu din
råzboi: traducere. 1940
- Franz Otto Wrede. Furnalul
american: traducere. 1943.
- Dr. Walter Hoffmann. Rumänien von
Heute. ed. I: 1941; ed. II, III: 1942.
- Antonio Beltramelli. Mussolini
(L’uomo nuovo): traducere. 1939
- B. Mussolini. O viaõå (Vita di
Arnaldo): traducere. 1939
- Mircea Dem. Rådulescu. Råzboiul
nostru sfânt pentru õarå øi cruce. 1943
- Gh. Paschia. Din misterele Odesei.
ed. I øi II. 1943.

EDITURA CARTEA ROMÂNEASCÅ
- Alja Rachmanova. Nimicirea familiei
în Statul Sovietic. 1942
- S. Ghiøa. Luptele Românilor cu
boløevicii în Siberia (1918-1920). 1931
- Al. I. Bråtescu-Voineøti. Germano
fobie. 1940
- Mihail Manoilescu. Partidul unic.
1940
- Dr. Ion Matei. Renaøterea Basarabiei.
1921
- Al. R. Moroianu. Boløevism? Curente
noi politico-sociale. 1920
- Maior I. Mihail. Råtåciri boløevice
- Vasile Netea. Transnistria. 1941
EDITURA PROPRIE
- Radu Tudoran. Germania, Octomvrie
1939. Aspecte din toamna råzboiului.
1939
- General David Popescu. Italia de
aståzi. Impresiuni. 1940
- Florian Becescu. Cu fierul roøu.
Documentare anticomunistå. 1942

- Campania din Norvegia. Bucureøti,
Berlin. 1940
EDITURA BUCUR CIOBANU
- G. Coravu. Crucea de fier. 1942

EDITURA UNIVERSUL
- Eugen Petit. Origina etnicå. Studiu
juridic, istoric øi biologic. 1941
- Valeriu Mardare. Pe urmele
boløevicilor. 1941
- Victor D. Stoica. Schiõe din råzboiul
sfânt
- Ion Sângiorgiu. A doua primåvarå.
1940
- Moø Nae: Almanahul Universul
Copiilor. 1944
- Øerb. Mazâlu; Ciocârdel. Unirea
noastrå e sfântå
- Mircea Dem. Rådulescu. Cruciada
noastrå: Poeme
- Paul Gentizon. Ce am våzut în Õårile
Baltice. trad. de C. Dem. Popescu. 1943
- Col. Magistrat Popescu-Cetate.
Conspiraõia comunistå în România
- Horia Filip. Goebbels, omul øi lupta.
1941
- Aurel Cosma. L’Europe nationaliste
et la solidarité continentale. 1941
- Aurel Cosma. Il nuovo ordine italoromeno. 1941
- Aurel Cosma. România în noua
ordine europeanå. Noi øi Germania.
1941
- Elena T. Protopopescu. Origina øi
aspectele problemei evreeøti din
România. 1926
- Horia Filip. Tineretul hitlerist, factor
al biruinõei
- I. Ionescu-Morel. Vå ordon treceõi
Prutul. Schiõå dramaticå. 1942. (toate
ediõiile)
- Elena Øtefan Popescu. Vulturul
Moldovei. Øtefan cel Mare øi - Sfânt:
Dramå istoricå. 1942
- Dumitru Smeu. Am våzut råzboiul.
1944
- Alexandru Botârlå. Pagini de råzboi.
1943
EDITURA NAÕIONALÅ MECU
- Constantin Gheorghiu. Ard malurile
Nistrului. 1941
- Constantin Gheorghiu. Am luptat în
Crimeea. 1942
Constantin
Gheorghiu.
Cu
submarinul la asediul Sevastopolului
- I. V. Barnovschi. Ståvilarul

EDITURA CULTURA ROMÂNEASCÅ
- Vasile Nicolau. Organizarea
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educaõiei germane. 1941
- Romulus Cioflec. Pe urmele
Basarabiei. Note øi impresii din
revoluõia ruseascå
EDITURA CURENTUL
- Albumul jubiliar Curentul
- Almanahul Curentului. 1940-1944.
- Calendele
- Taina lumii
- Soldaõi øi doctrine în råzboiul contra
Rusiei Sovietice
- Ciømigiu: Tipologia statalå
Lista Nr. 3

EDITURA CASA ØCOALELOR
- Ion Petrovici. Vieaõa øi opera lui
Kant. ed. II. 1944
EDITURA VREMEA
- Lt. Col. Mårcoiu Mircea: Cu Ion,
vânåtor de munte. 1942
EDITURA DACIA-TRAIANÅ, SIBIU
- Dr. V. Tcaciuc Albu. Bucovina de
Nord. 1941

EDITURA REMUS CIOFLEC
- D. V. Barnovschi. Sarea påmântului.
1943
- E. R. Gummerus. Fortåreaõa:
traducere. 1943
- A. Enescu-Bughea. Istoria neamului
nostru. 1943
- Teodor Geantå. Pe urmele
stråbunilor. 1943
- Ilie Mirea. Cultul eroilor. 1943
- I. Predescu-Rion. Lia Ciocârlia. 1943
- V. Roøca. Tåticul meu, tot înainte!
1942
- V. Roøca. Råzboiul copiilor. 1942
- Pr. Petru Gh. Savin. Teatru pentru
popor: 5 piese. 1943

EDITURA BUCUR CIOBANU
- Matei Zavideanu. Dinastia de oõel.
Povestea familie Krupp øi a uzinelor
din Essen. 1942

EDITURA OFICIULUI NAÕIONAL
DE TURISM
- Depliant: Plajele României
- Broøurå pliantå: Vânåtoarea în
România
- Broøurå: Sporturi de iarnå
- Depliant: În România pe øoseaua
Londra-Istanbul
- Broøurå: Sporturi nautice în
România
- Depliant: Bugaz
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- Depliant: Serghieøti-Sabolat
- Depliant: Burnas
- Depliant: Plajele Basarabiei
- Broøurå: Cålåuza oficialå a staõiunilor balneare øi climaterice din
România. 1937
- Broøurå: Sibiu. 1939

EDITURA UNIVERSUL
- Stelian Popescu. Predicå în pustiu.
1941
- Doi ofiõeri superiori: Apårarea õårii.
1933
- La Roumanie. 1927
- Ion Dragomir. Vin din Spania. 1937
EDITURA TIPARUL ROMÂNESC
- Horia Filip. Ultima lichidare. 1942
Lista nr. 4

EDITURA UNIVERSUL
- Romulus Seiøanu. Transilvania
româneascå. 1941
- Elefterie Negel. Poftiõi la moarte:
Roman tråit. 1942
- Sebastian Popovici. Iarba fiarelor:
Poem. 1942
- Stelian Ungureanu. Popas la
frontiere. 1943
- Aurel Cosma. La Roumanie et la
France dans le nouvel ordre
européen. 1941
- Maior A. Dumitrescu-Jippa; Octavian
Metea. Timocul. 1943
- Constantin Mihåilescu. Între fapt øi
basm. 1942

EDITURA UNIVERSUL LITERAR
- Leonida Secreõeanu. Cneaz peste
furtuni: Versuri. 1942

EDITURA PROPRIE (TIP. “IMPRIMERIA NAÕIONALÅ”)
- Aristide N. Basilescu. Economia
ruralå boløevicå în Ucraina de SudVest. 1942
EDITURA CARTEA ROMÂNEASCÅ
Nicolae
Arseniev.
Biserica
råsåriteanå: traducere. 1929
- Nicolae P. Smochinå. Republica
Moldoveneascå a Sovietelor. 1938
- Prof. V. Harea. Românii de peste
Nistru. (toate ediõiile)

EDITURA CASA ØCOALELOR
- Pr. Mihail Bulacu. Educatori creøtini
ai neamului românesc. 1944

EDITURA CUGETAREA, GEOR-
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GESCU DELAFRAS
- S. Mehedinõi-Soveja. Creøtinismul
românesc. 1941
- Al. Lascarov-Moldovanu. Scrisori de
råzboi din anul vitejiei româneøti
1941. 1942
EDITURA FUNDAÕIA CULTURALÅ PRINCEPELE CAROL
- Gheorghe Madan. Råsunete din
Basarabia. 1935
- Gheorghe Madan. Dela noi din
Basarabia. 1938
- A. Firu. Lumina lunii. 1943
- Buletinul Institutului Economic
Român. 1944
Lista nr. 5

EDITURA OFICIULUI NAÕIONAL
DE TURISM
- Roumanie, pays de tourisme:
broøurå. 1937. (inclusiv ediõiunile
englezå øi germanå; 16 p. pliate interior
în douå)
- Roumanie, pays de tourisme:
broøurå. 1938. (12 p. sistem repertoire;
inclusiv ediõiunile englezå øi germanå)
- Harta turisticå a României. (depliant
(2x2) cu text øi fotografii pe verso,
inclusiv ediõiunile francezå, englezå,
germanå, polonå, cehå)
- România. (depliant, (2x3) cu text,
fotografii øi hartå, inclusiv ediõiunile
francezå, englezå, germanå, polonå,
cehå)
- România, õara turismului. (hartå
turisticå în imagini, format 70x100 øi
50x75, în offset, 14 culori, inclusiv
ediõiunile francezå, englezå, germanå,
italianå)
- Expoziõie de fotografii O.N.T. (afiø în
offset, format 50x70)
Vâlcov. (afiø în offset, format 70x100,
inclusiv ediõiunile francezå, englezå,
germanå)
- Plajele Basarabiei. (afiø în offset,
format 70x100, inclusiv ediõiunile
francezå, englezå, germanå, bulgarå,
sârbå, polonå, cehå)
- Itinerarii turistice în România.
(depliant cu hårõi de traseu øi texte
adiacente, inclusiv ediõiunea francezå)
EDITURI DIFERITE
- Tudor Drågan. Influenõa doctrinei
naõional-socialiste. Bucureøti: Curierul
Judiciar. 1941
- Adolf Hitler. Cuvântarea lui... la
inaugurarea Ajutorului de Iarnå de
råzboi 1942-1943. Bucureøti, 1942. 31 p.
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- Adolf Hitler. Discursul Führerului
rostit la 30 Ianuarie 1942, în
Sportpalastul din Berlin la aniversare
a noua a venirii la putere a naõionalsocialismului german (1942). 38 p.
- Adolf Hitler. Manifestul Führerului
cåtre naõiunea germanå øi ordinul de
zi adresat armatei cu prilejul Anului
Nou 1942. 1942. 15 p.
- Mussolini. Ce-a spus.../ Antologie
alcåtuitå de Alexandru Marcu. Bucureøti: Scrisul Românesc, 1942. 231 p. + 6 pl.
- Gherman Pântea. Unirea Basarabiei.
Acte øi documente cu ocazia împlinirii
a 25 de ani dela såvârøirea marelui act
istoric. Odessa, 1943. 217 p.
- Nicolae Basilescu. Ordinea socialå øi
adversarii ei. Socialism, comunism,
anarhism. Cauzele revoluõiunilor
sociale. Ediõia I: Bucureøti, 1937. 538
p.; Ediõia II: Bucureøti: Imprimeriile
Statului, 1938. 556 p.
- Mareøal Ion Antonescu. Cuvânt cåtre
prefecõi de... Conducåtorul Statului
Român.
(Adresat
cu
ocazia
conferinõei administrative din 9-11
Octomvrie 1941). Bucureøti: Imprimeriile Statului. 1941, 8 p. (Biblioteca
Oficiului de Studii, Documentare øi
Statisticå a Ministerului Afacerilor
Interne, Nr. 3)
- Almanahul ziarelor Basarabia øi
Bucovina. Bucureøti: Dacia-Traianå,
1941
- Maria Mareøal Antonescu. Cuvinte
pentru
cei
buni...
Bucureøti:
Luceafårul, 1942. 47 p.
- Prof. Mihai Antonescu. Reforma
administrativå. (Fåcutå în faõa
Comisiei
pentru
reforma
administrativå în zilele de 5 øi 18
Decemvrie
1941).
Bucureøti:
Imprimeria Centralå, 1942. 19 p.
(Biblioteca Oficiului de Studii,
Documentare øi Statisticå a Ministerului
Afacerilor Interne, Nr. 8)
- Prof. Mihai A. Antonescu. Pentru
påmântul stråmoøesc. Cuvântarea
rostitå la marea adunare a clerului øi
învåõåmântului, în ziua de 19 Martie
1942, la Facultatea de Drept din
Bucureøti. Bucureøti): Imprimeria
Naõionalå , 1942. 59 p.
- Prof. Mihai A. Antonescu. Pentru
påmântul stråmoøesc. Discurs rostit la
marea adunare a clerului øi
învåõåmântului, în ziua de 19 Martie
1942, la Facultatea de Drept din
Bucureøti. Bucureøti: Imprimeria
Naõionalå, 1942. 32 p.
- Mihai A. Antonescu. În serviciul
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justiõiei româneøti. Patru ani de
activitate la Ministerul Justiõiei. Reforma Justiõiei Româneøti. Bucureøti:
Imprimeria Centralå, 1941. X + 508 p.
- Prof. Dimitrie Cotoranu. Viaõa øi forõa
Germaniei de azi. Lehrerbundul,
tineretul øi educaõia naõionalsocialistå. Iaøi: Atanasie Gheorghiu,
1942
- Raffaello Riccardi. Economia
Fascistå. Sancõiuni. Comerõul stråin.
Autarchia/ Prefaõå de Galeazzo Ciano.
Bucureøti: Curentul Românesc, 1941.
144 p.
- În slujba Õårii: Un an de gospodårie
româneascå la Odessa. 16 Octomvrie
1941-16 Octomvrie 1942/ Cuvânt
înainte, de Gherman Pântea. Odessa:
Tip. Graiul Românesc /Primåria
Municipiului Odessa/, 1942. 111 p. Pe
copertå: 1943
- În slujba Õårii: Al doilea an de
gospodårie româneascå la Odessa. 16
Octomvrie 1942-16 Octomvrie 1943.
Odessa: Imprimeriile Guvernåmântului /
Primåria Municipiului Odessa/, 1943., 125 p.
- Mircea I. Goruneanu: Principiul
conducerii ierarhice în Germania
naõional-socialistå: Tezå. Bucureøti:
Tiparul Românesc, 1941. 164 p.
(Universitatea din Bucureøti, Facultatea
de Drept).
- Legislaõia Statului Român Legionar.
Legi, Decrete-legi, Comunicate,
Deciziuni/ Redactor I. Nedelescu,
avocat. Vol. 1 – XXX øi suplimente.
Bucureøti, 1940-1943. Începând cu
volumul V (Ian. 1941), cu titlul:
Legislaõia Statului Naõional Român. Ed.
Universul. (Biblioteca Juridicå).
- Axente Diaconu. Cåtuøe Roøii. Din
traiul Românilor sub ståpânirea
comunistå. Ediõia I. Ediõia II. 1941. 16 p.
- A.C. Cuza. Studii EconomicePolitice. 1890-1930 cu o introducere.
Bucureøti: Imprimeriile Independenõa,
1930
- Prof. Gh. N. Leon. Noua Economie
Germanå: “Extras din revista: Cercetåri
Juridice, Nr. 3/943, Bucureøti: Remus
Cioflec 1943. 20 p.
- Prof. Gh. N. Leon. Economia politicå
øi politica economicå. Bucureøti, 1943.
Pe copertå: Tip. Remus Cioflec,1944.
508 p.
Lista nr. 6

- Viøoianu Ion; øi Nicola Gh. U.S.S.,
1917-1941. O patå de întuneric în
istoria civilizaõiei. Bucureøti: Socec

1941
- Pådure D. Basarabia øi Bucovina de
Sus, sub noua ståpânire, Noemvrie
1940. Bucureøti, 1941
- Bocu Sever. Opt luni în Kiev.
Conferinõå õinutå Duminecå, 19
Martie 1933, în cadrul de conferinõe
al Institutului Social din Timiøoara.
Timiøoarea: Tipografia Româneascå,
1933
- ***De vorbå cu G. P. U. Bucureøti:
Tipografia “Lupta” N. Stroilå, 16 p.
(Biblioteca Documentarå),
- Munteanu Cassian. Prin Basarabia
Româneascå. Însemnåri de cålåtorie.
Lugoj: Iosif Szidon, 1919
- Dominte I. Din iadul boløevic.
Tragedia Românilor deportaõi în
minele sovietice. Cernåuõi: Editura
ziarului Bucovina, 1942
- maior Arifeanu Virgil. La graniõele
boløevimului. Observaõiile unui
martor ocular. Cu 18 documente
reproduse în facsimile. Braøov: Tip.
Unirea, 1928
- Mariott. Pråbuøirea socialismului
boløevic / Traducere de Arhimandridul
Galaction Codrun. ed. I: Bucureøti,
1920; ed. II: Bucureøti, 1925
- Pådure D. Sub cålcâiul comunist.
Pagini de crud adevår. 1941
- Nåstase Gh. I. Basarabia.Cunoøtinõe
folositoare. Seria C. Din lumea largå.
Nr. 6, ed. Bucureøti: Cartea Româneascå
- Reli Simeon. Amintiri dintr’un castel
la Nistru. Icoane istorice din trecutul
românesc al satelor Bucovinei dintre
Nistru øi Prut. Dupå acte øi
documente.
Bucureøti:
Cartea
Româneascå
- Joachim von Ribbentrop. Discursul
rostit în ziua de 27 Septemvrie 1942,
la a doua aniversare a Pactului
Tripartit. Bucureøti, 1942
- Hitler Adolf. Proclamaõia din 24
Februarie 1943, a Führerului..., cu
prilejul
aniversårii
întemeierii
Partidului
Naõional-Socialist.
Bucureøti, 1943
Hitler
Adolf.
Proclamaõia
Führerului..., cåtre poporul german,
la 30 Ianuarie 1943. Bucureøti, 1943
- Hitler Adolf. Trådarea din Italia.
Germania trebue så învingå øi va
învinge. Discursul Führerului adresat
poporului german la 10 Septemvrie
1943. Bucureøti: Tiparul Românesc
- Hitler Adolf. Discursul rostit în
Löwenbräukeller din München, la 9
Noemvrie 1943. Bucureøti: Tiparul
Românesc
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- Nicolau V. P. Introducere în
Pedagogie. Bucureøti: Cultura Româneascå, 1942
- Enescu N. C.; Angelescu I. P.
Pedagogia øi educaõia contimporanå.
Metode, curente øi sisteme noi. Ediõia
IV. Botoøani: Tipografia Munca, 1936
- Bråtescu Voineøti Al. Huliganism?
Bucureøti: Universul, 1938
Simion Mehedinõi. Optimismul lui
Eminescu. Bucureøti: Universul, 1936
- Rânzescu D. Gh. Stiluri de vieaõå.
Bucureøti: Imprimeria Naõionalå, 1942
- ***Almanahul muncii româneøti pe
1942/ întocmit de redactorul revistei
“Muncitorul
Naõional
Român”.
Bucureøti: Tipografia Bucovina, I. E.
Torouõiu, 1942
- Ionaøcu George. Pustiul roøu:
Roman. Bucureøti: Tipografia Finanõe
øi Industrie, 1942
- Boøca Målin E. Lupta presei
transilvane. (Voinõa Transilvaniei,
Biblioteca politicå transilvanå, Nr. 2,
Tipografia “Universul”, 1945)
- Mareøal Antonescu Ion. Sfintele
noastre drepturi. Din cuvântårile dlui
Mareøal
Ion
Antonescu,
Conducåtorul Statului Român:
Broøurå. 1941. 33 p.
- *** Almanahul 1948. Curentul,
Tipografia Curentul
Lista nr. 7

- general Ion Antonescu. Cåtre
Români...Chemåri – cuvântåri –
documente. La o råscruce a istoriei/
Adunate de amiral Dan Zaharia.
Bucureøti: Socec, 1941. 14 p. + 1 pl.
- general Ion Antonescu. Temelia
Statului
Naõional-Legionar.
6
Septemvrie 1940 - 6 Octomvrie 1940.
Bucureøti: Unirea, 1940. 281 p. + 1 pl.
- general Ion Antonescu. Manifestul Dlui... cåtre Õarå. Alba Iulia: Prefectura
jud. Alba, 1941. 14 p.
- general Ion Antonescu. Pentru
salvarea Patriei, Îndemnuri cåtre fii
Õårii. 10 ianuarie – 24 Ianuarie.
Bucureøti: Imprimeriile Statului, 1941
- general Ion Antonescu. Declaraõiile
domnului... fåcute presei... Bucureøti,
1941. 15 p.
- general Ion Antonescu. Cuvânt øi
faptå. Cuvântåri rostite de...
Înfåptuirile guvernului 6 Septemvrie
– 31 Decemvrie 1940. Bucureøti:
Imprimeriile Statului, 1941. 48 p.
- general Ion Antonescu. Cuvânt de
låmurire cåtre Õarå, al Domnului...
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Piatra Neamõ: Prefectura jud. Neamõ,
1941. 14 p.
- general Ion Antonescu. Apelul cåtre
Femeia Românå (øi alte apeluri øi
cuvântåri de general Antonescu øi
Horia Sima). Fågåraø, 1940. 24 p.
- general Ion Antonescu. Per la
realizazzione
dela
Romania
Legionaria. Proclamazioni, discorsi,
avviamenti di... Bucureøti, 1940. 138 p.
(Zidire Nouå, Nr. 1)
- general Ion Antonescu. Zum Aufbau
des Legionären Rumäniens, Aufrufe,
Ausprachen und Weissungen der
Staatsführers und Ministerpräsidenten... Bucureøti, 1940. 154 p. (Zidire
Nouå, Nr. 1)
- general Ion Antonescu. Îndrumåri
administrative
rezultate
din
inspecõiunile fåcute în Basarabia.
Bucureøti, 1941. 16 p. (Biblioteca
Oficiului de Studii, Documentare øi
Statisticå a Ministerului Afacerilor
Interne, Nr. 1)
- Mihai Antonescu. Noi, Un film de
evocare româneascå scris de...
Bucureøti, 1942. 7 pl.
- Mihai A. Antonescu. Adolf Hitler:
Sårbåtoarea
Germaniei.
Conferinõå rostitå la postul de radio
din Bucureøti, la 20 Aprilie 1941.
Bucureøti, 1941. 26 p. + 1 pl.
- Mihai Antonescu. Îndreptar pentru
inspecõiunile
ministeriale
øi
administrative
+
anexa
11-a
Îndreptarului. Bucureøti: Unirea, 1942:
67 p., 1943: 7 p.
- prof. Mihai Antonescu. Înfåptuirile de
un an ale Mareøalului Ion Antonescu.
6 Septemvrie 1940 – 6 Septemvrie
1941. Expunerea d-lui vice preøedinte
øi preøedinte ad-interim al Consiliului
de Miniøtri. Bucureøti: Timpul, 1941.
32 p.
- prof. Mihai A. Antonescu. România în
Europa de mâine. Armata noastrå,
mândria noastrå. Cuvântare rostitå la
marea adunare a clerului øi
învåõåmântului din ziua de 19 Martie
1942, la Facultatea de Litere din
Bucureøti. 63 p.
- prof. Mihai A. Antonescu. România în
Europa de mâine. Cuvântarea rostitå
la marea adunare a clerului øi
învåõåmântului în ziua de 19 Martie
1942 la Facultatea de Drept din
Bucureøti. Råspunsurile d-lor prof. I.
N. Finõescu, prof. I. Petrovici.
Bucureøti: Universul, 1942. 64 p.
- Mircea Andreescu. Boløevismul în
Europa. Bucureøti: Dacia Traianå,

An IX – Nr. 2/2003

1943. 32 p. (Biblioteca Politicå, 8)
- Ion Banea. Rânduri pentru generaõia
noastrå. Cu un cuvânt introductiv de
Ion Moõa. Bucureøti. Toate ediõiile
- Ion Banea. Ce este øi ce vrea miøcarea
legionarå. Criticå pentru såteni. Sibiu.
Ediõiile I, II, III
- Ion Banea. Cåpitanul /Corneliu
Zelea Codreanu/. Sibiu. Toate ediõiile
- Lorenzo Baracchi Tua. Garda de fier/
Traduså din italieneøte de Cezar
Balaban. Cu o prefaõå de Mihail
Manoilescu... øi un cuvânt înainte al
traducåtorului.
Bucureøti)
1940:
Bucovina 126 (128) p. + 6 pl.
- Lorenzo Baracchi Tua. La guardia di
Ferro/ Prefazione di S. E. Mihai
Manoilescu. Firenze, 1938,. XVI + 12 p.
+ 6 p.
- Doru Belimace. Revoluõia fascistå.
Bucureøti: Bucovina. Ediõia I: 1935, 176
p. + 10 pl.; Ediõia II: 1940, 18 p. + 11 pl.
- Philippe Bouhler. Adolf Hitler.
Evoluõia unei miøcåri populare.
Bucureøti: Tiparul Românesc, 1942. 94
p. + 4 pl.
- pr. dr. Marcu Bånescu. Pe påmântul
Transilvaniei. Caransebeø, 1943. 81 p.
(Biblioteca Religioaså Moralå, Nr. 37)
- pr. dr. Marcu Bånescu. Spre noua
ordine
socialå...
Misiunea
muncitorului român. Caransebeø,
1943. 144 p. (Biblioteca Religioaså
Moralå, Nr. 39)
- Coriolan Bårbat. Iudeocomunismul
fårå mascå. Reflexiuni pe marginea
Europei noui. Caietul I. Ara
- prof. Traian Bråileanu. Stat øi
comunitatea moralå. Bucureøti, 1940.
Ediõia I øi ediõia II-a
- prof. Traian Bråileanu. Teoria comunitåõii omeneøti. Bucureøti, /194-/. 639 p.
- prof. Traian Bråileanu. Sociologia øi
arta guvernårii. Articole politice.
Cartea Româneascå, 1940. Ediõia I øi
Ediõia II
- dr. P. Cazacu. Emigranõii de peste
Prut
în
România.
Bucureøti:
Imprimeria Naõionalå, 1941. pp. 475481. (Extras din: Revista Fundaõiilor
Regale, Nr. 8-9, August-Septemvrie
1941)
- dr. P. Cazacu. Zece ani dela unire.
Moldova dintre Prut øi Nistru 19181928. Bucureøti. 300 (303) p.
- dr. P. Cazacu. Moldova dintre Prut øi
Nistru 1812-1918. Iaøi .VII + 345 p.
- dr. P. Cazacu. Vine vremea de apoi.
Povestire istoricå din trecutul
Basarabiei. Bucureøti, 1940.
- Aurel Cazacu. Obiecõiunile Rusiei
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împotriva drepturilor noastre asupra
Basarabiei. Bucureøti, 1941. pp. 582586. (Extras din: Revista Fundaõiilor
Regale, Nr. 8-9, August-Septemvrie
1941).
- Ioan Chivaru. Comunismul. Sibiu:
Õara, 1942
Alexandru Constant. Die Legion
Marschiert. Vorträge und Aufsätze.
Bucureøti: Imprimeria Naõionalå, 1940.
45 p. (Zidire Nouå, Nr. 2)
- Alexandru Constant. Prezenõe.
Bucureøti: Imprimeria Naõionalå, 1940.
26 p. (Zidire Nouå Nr. 2)
- Alexandru Constant. Un an decisiv:
1939/1940. Bucureøti: Tipografia
Eminescu 1941.. 454 p.
- Alexandru
Constant. Odesa.
Bucureøti: Eminescu, 1941. 156 (158) p.
+ eratå.
- cpt. invalid Ion Constantinescu.
Conducåtorul. Luptåtor øi erou,
ziditor øi desrobitor. Bucureøti:
Marvan, 1941. 29 (31) p. + 5 pl.
- Radu Cernea. Hitler øi tineretul
german. Bucureøti: Cugetarea, /s.a./.
144p. + 8 pl.
- Bånicå Dobre. Crucificaõii. Zile tråite
pe frontul spaniol. Bucureøti. Toate
ediõiile.
- Ion Emilian. Boløevismul øi biserica.
Bucureøti, 1943. 79 p. + 8 fp.
- Horia Filip = dr. N. I. Mateescu.
Herman Göring. Omul øi lupta.
Bucureøti: Tiparul Românesc, 1941. 103 p.
- Horia Filip = dr. N. I. Mateescu.
Pentru ce mai departe!. Bucureøti,
1942. 32 p.
- Horia Filip = dr. N. I. Mateescu.
Robert Ley øi muncitorul german.
Bucureøti, 1941. 59 (61) p.
- Horia Filip = dr. N. I. Mateescu. Idei
biruitoare din Mein Kampf. Bucureøti:
Lumina Româneascå. 61 (63) p. + 2 pl.
- Victor P. Gârniceanu. Din lumea
legionarå. Rânduiala 5: Bucureøti,
1937. 32 p.; Rânduiala 5: Bucureøti,
1940. 32 p.
- I. Gåvånescul. Dela Kant la Hitler,
Spre pacea lumii. Bucureøti: Tip.
Marvan, 1942. 32 p.
- P. Ghenådescu. Comunismul. Partea
I. Bucureøti: Editura Cårõilor Bisericeøti,
1941
- maior Const. Grecea. Så ne ferim de
boløevism. Lucrare adresatå tuturor
locuitorilor muncitori ai României
Mari. Galaõi: Fichman. 16 p.
- prof. M. Hacman. Noua politicå
socialå germanå øi realizårile ei. Iaøi:
tip. Alex. A. Terek, 1942. 70 p.
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- M. Hacman. Renaøterea Germaniei
ca putere mondialå. Cernåuõi: Tip.
Glasul Bucovinei, 1939
- Traian Herseni. Miøcarea legionarå øi
õårånimea. Bucureøti. Toate ediõiile.
- Traian Herseni. Miøcarea legionarå øi
muncitorimea.
(Caete
verzi).
Bucureøti, 1937: 29 p.; 1940: 29 p.
- Adolf Hitler. Trådarea mârøavå a
boløevicilor. Proclamaõia Führerului
cåtre
poporul
german.
Nota
Germaniei cåtre guvernul sovietic.
Raportul Înaltului Comandament
German despre pregåtirile de råzboi
ale boløevicilor. Bucureøti, 31 p.
- Claudius Ionescu. Consideraõiuni
despre naõiunea germanå. Bucureøti,
1941. 80 p.
- Claudius Ionescu. Germania øi noile
orientåri în economia politicå-socialå.
Bucureøti: Tip. Litera Creøtinå, 1941. 80 p.
- Claudius Ionescu. Munca în
Germania
naõional-socialistå.
Bucureøti: Tip. Litera Creøtinå, 1941. 78
(80) p.
- Ionescu (Øtefan): Dela Petru cel Mare
la Stalin. Istoria unei revoluõii.
Bucureøti Ed I: 1941, 261 p. Ed. II:
1942, 261 p.
- Ionescu (Claudius): Tineretul din
Germania Mare. Bucureøti: Tip. Litera
Creøtinå, 1941. 78 p. (-8) p.
- preot Ilie Imbrescu. Apostrofa unui
teolog.
Biserica
øi
Miøcarea
Legionarå.
Bucureøti:
Cartea
Româneascå, 1940. 253 (-255) p.
- D. Iov. Moldova dela Nistru.
Bucureøti: Dacia Traianå, 1943. 23 p.
- Victor Jinga. Printre Românii de
dincolo
de
Nistru.
Bucureøti:
Imprimeriile Statului, 1942. (Extras din:
Revista Fundaõiilor Regale, Nr. 4,
Aprilie 1942)
- cåp. Ioan N. Mailat. Transnistria.
Studiu de documentare bibliograficå,
istoricå, socialå øi politicå/ Cu o prefaõå
de d-l Romulus Seiøanu. Bucureøti:
Universul, 1942. 144 p. + 2 h.
- I.N. Mailat. Rusia Sovieticå dela
absolutismul burghez la dictatura
proletarå/ Prefaõå de prof. Tr.
Bråileanu. Chiøinåu, 1934. Pe copertå:
anul 1935
Vasile
Marin.
Fascismul,
Organizarea
constituõionalå
a
Statului corporativ italian. Doctrinå,
realizåri, legislaõie. Bucureøti, 1932. 14 p.
Vasile
Marin.
Fascismul,
Organizarea
constituõionalå
a
Statului corporativ italian: Tezå.
Bucureøti, 1940. 154 p. (Universitatea

din Bucureøti, Facultatea de Drept).
- Vasile Marin.Cuvinte pentru
studenõi. Bucureøti, 1937. 36 p.
- Vasile Marin. Crez de generaõie/ Cu
un cuvânt înainte de Corneliu Zelea
Codreanu øi o prefaõå de Nae Ionescu.
Bucureøti. Toate ediõiile.
- Ion I. Moõa. La sécurité juridique
dans la Société des Nations: Tezå...
Bucureøti, 1932. 170 p.
- Ion I. Moõa. Cranii de lemn. Articole
1922-1936. Ed. I.: Sibiu, 1936. Ed. II,
III, IV: Bucureøti, 1937
- Ion I. Moõa. Prezent! Bucureøti, 1937.
7 f. + 1 pl.
- Ion I. Moõa. Scrisoare cåtre
“Tineretul cuminte” O.E.T.R. Stråjeri
øi stråjeriõe, Øoimi øi Øoimane.
Premilitari, Cercetaøi øi Cercetaøe.
1937
- Ion I. Moõa. Liga Naõiunilor. Idealul,
viciile øi primejdia ei. Conferinõå
õinutå la Cercul de Studii al Centrului
Studenõesc, Bucureøti, în ziua de 15
Decemvrie 1929. Bucureøti, 1930. 23 p.
- Ion I. Moõa. Testamentul lui...
Bucureøti, 1937. 31 p.
- Petre Mihail = Petre Mihail
Mihåilescu. Germania de azi.
Bucureøti, 1941 20 p.
- Petre Mihail Mihåilescu. Germania în
råzboi. Bucureøti, 1941. 120 p.
- I.A. Nestorescu.: Transnistria
noastrå. Buzåu: Tip. Acõiunea
Buzåului, 1942. 66 (-69) p. + 1 h.
- C. Panaitescu. Spicuiri dintr’un
jurnal de campanie. Acõiunile
regimentului 12 roøiori în Basarabia
øi Transnistria. (Radiodifuzat la
Radio
Bucureøti).
Bucureøti:
Imprimeriile Curentul, 1941. 11 p.
- Toma Petrescu. Ni se pierde neamul.
Acõiunea Jidanilor împotriva naõiei
româneøti. Bucureøti, 1940. 151 p.
- Toma Petrescu. Conspiraõia Lojilor.
Francmasonerie øi Creøtinism. Ed. I.
øi Ed. II. Bucureøti, 1941.
- dr. I. Popa. Geniul øi personalitatea
mareøalului Antonescu, Conducåtorul
Statului Român. Iaøi: Ed. Ath.
Gheorghiu, 1942. 96 p.
- Nicolae M. Popp. Românii din
Basarabia øi Transnistria. Bucureøti,
1942. (Extras din: Buletinul Societåõii
Regale Române de Geografie anul IX,
1941). 6 p. + 1 pl.
- dr. Nicolae M. Popp. Transnistria.
Încercare de monografie regionalå.
Bucureøti: Dacia Traianå, 1943.
(Biblioteca revistei “Moldova Nouå”,
Nr. 2). 207 (210) p. [+] 7 h + 5 fpl.
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- George Gh. Pâslaru. Cårticica
legionarului valah întocmitå de...
Bucureøti: Ed. Gh. Pâslaru (“Frontul
românesc”, avangarda Buzåu). 56 p.
- D. Dumitriu. Rusia a fost øi råmâne
primejdia de moarte a României.
Bucureøti: Dacia Traianå, 1943.
(Biblioteca Politicå 23). 32 p.
- Andreas Schmidt. Lupta socialå a
muncitorului european øi problema
antisemitå.
Discursul
d-lui...
Conducåtorul Grupului etnic german
din România, õinut în ziua de 15
Decemvrie 1943 la Timiøoara, cu
prilejul celei de a treia aniversåri a
fundårii “Organizaõiei Muncitoreøti a
Grupului Etnic German” (D.A.R.).
Sibiu: Tiparul Krefft øi Drotleff S.A.
N.P. Smochinå. Românii de peste
Nistru. Bucureøti: Universul. (Extras
din revista:Viaõa Basarabiei, Nr. 6-7,
1941).
N.P.
Smochinå.
Republica
Moldoveneascå
a
Sovietelor.
Bucureøti. (Cunoøtinõe folositoare, Seria
C. Din lumea largå, Nr. 75). 30 p.
- N.P. Smochinå. Din anuarul
Românilor transnistrieni. Masacrele
dela Nistru. Bucureøti: Bucovina.
(Extras din: Moldova Nouå, Nr. 1-3,
1941). 61 p. + XVIII fpl.
- N.P. Smochinå. 10 Mai øi Românii
transnistrieni. Conferinõå rostitå de...
preøedintele Românilor transnistrieni
la 10 Mai 1942, la Opera din Odesa.
10 Maja i Rumyny Transnistrii.
Odesa, 1942. 15 p.
- N.P. Smochinå. Die Rumänen
zwischen Dnjestr und Bug. Bucureøti,
1941. 32 p. + XXXII pl.
- N.P. Smochinå. I. Romeni fra I
Dniester ed iil Bug. Bucureøti, 1941.
30 p. + XXXII pl.
- N.P. Smochinå. Militari români în
Rusia. Bucureøti, 1940. (Extras din
revista: Spirit Militar Modern, Nr. 5-6,
Iulie-Septemvrie 1940). 16 p.
- N.P. Smochinå. Les Roumains de
Russie Soviétique. Iaøi, 1939. (Extrait
de la revue: Moldova Nouå, Nr. 1,
1935, Nr. 5. 1939). X + 59 p. + 3 pl. +
2 h.
- maior D. Stancov. Acõiunea
subversivå sovieticå, Bucureøti, 1941
- P. Strihan. Concepõia administrativå
naõional
socialistå.
Bucureøti:
Imprimeriile Statului
- “Tåticul” Bârsan = Bârsan Ioachim.
Epopeea din Råzboiul Sfânt øi
eroismul oastei Mareøalului. 1941-4243. Sibiu, 1943, 2 vol. 25 p. (I). 16 p.
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(III).
- Neculai Totu: Însemnåri de pe front.
Note din expediõia legionarå în
Spania. Noemvrie 1936 – Ianuarie
1937. Sibiu, 1937. 136 (-139) p.
(Gravurile de Al. Basarab øi Geo
Zlotescu)
- Nicola I. Turcu. Demascarea
comunismului
din
România.
Bucureøti: Institutul de Arte Grafice. 83
p.
- Ion Turcan. Ion I. Moõa øi Vasile
Marin în lumina scrisului øi faptelor
lor. Cernåuõi, 1937. (Însemnåri
Sociologice). 46 p.
Franco Trandafilo. 1940, anul eroic al
Italiei fasciste: Conferinõå. Bucureøti:
Curentul, 1940. 15 p.
- Franco Trandafilo. Bassarabia terra
di dolore. Storia del secolare confilitto
russe-romeno. Con 18 Illustrazione e
3
carte.
Bucarest:
Imprimeria
Naõionalå, 1941. 216 p.
- N.P. Vaidomir. Drepturi româneøti în
Transnistria. Mediaø: Tip. Carol Feder,
1942. 84 p. + 2 h.
- Ovidiu Al. Vlådescu. Principiul
naõionalitåõilor/ Prefaõå de d-l Mihail
A. Antonescu. Bucureøti, 1935. 134 p.
- Corneliu Zelea Codreanu. Cårticica
øefului de cuib. Cernica, Ilfov. Toate
ediõiile
- Corneliu Zelea Codreanu. Pentru
legionari. Toate ediõiile
- Corneliu Zelea Codreanu. Circulårile
Cåpitanului 1934-37. 1937. 175 p.
- Corneliu Zelea Codreanu. Guardia di
hierro (Para
los
legionaros)/
Traduccion de Antonio Bouthelier.
Madrid, 1941. 431 p.
- Corneliu Zelea Codreanu. Eiserne
Garde. Berlin, 1939. 463 p. + 1 pl.
- Corneliu Zelea Codreanu. Guardia di
Ferro (Per i legionari). Roma, Torino,
1938. (Collezione politica “Europa
giovane”). 377 p.
- Corneliu Zelea Codreanu. Garda de
fier. Cårticica øefului de cuib.
Bucureøti, 1933. 128 p.
- Corneliu Zelea Codreanu. Cuvântare
la mesaj în numele Gårzii de Fier. În:
Monitorul Oficial Nr. 14 din 21
Decemvrie
1931. Câmpulung Muscel, 1932.
(Legiunea “Arhanghelul Mihail” Garda
de Fier). 15 p.
- Corneliu Zelea Codreanu. Scrisori
studenõeøti din închisoare. Våcåreøti,
9 Octomvrie 1923 – 30 Martie 1924.
Iaøi, 1925. (Biblioteca “Generaõia
Nouå” Nr. 7). 37 (-39) p.
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- Agarici Horia. Acorduri øi nuanõe.
Bucureøti: Bucovina, 1942
Alexandrescu
P.
George.
Corporativismul
Mussolinian.
Bucureøti: Tipografia Ion C. Våcårescu,
1940
- Alexandrescu Roman P. Noi orientåri
în asigurårile sociale. Dela legislaõia
prinõului Otto von Bismark, la planul
profesorului William Beveridge.
Bucureøti: Gorjan, 1943
- Andreescu Ladmiss. Sburåm spre
råsårit. Carte de råzboi. Bucureøti:
Ofar, 1942
- Andreescu Ladmiss. Ochiul din
Neguri. Bucureøti: Ofar, 1943
- Anghelescu
I.
Aøezåmântul
corporativ. Principii, organizare,
realizåri, legislaõie/ Cu un cuvânt
înainte de d-l Argetoianu. Bucureøti:
Luceafårul, 1939
- lt.-col. Antonescu I. Românii, origina,
trecutul, sacrificiile øi drepturile lor.
Bucureøti, 1919
- Antipa Gr. Die Donau. (Ihre
politische
und
wirtschaftliche
Bedeutung im Lehen Rumänischen
Volkes). Bucureøti: Die Dacia-Bücher,
1941
- Antonescu A. Mihai. Pentru Õarå. 6
Septemvrie 1940 – 6 Septemvrie 1942.
Dacia Traianå
- Appelius Mario. Asia imenså øi
tragicå. Craiova: Scrisul Românesc
- Appelius Mario. India, Õara lui
Ghandi. Craiova: Scrisul Românesc
- Appelius Mario. Japonia de azi.
Turnuri øi cireøi în floare (cu 18
ilustraõiuni, afarå de text). Craiova:
Scrisul Românesc
- Arraras Joaquin. Le général Franco/
Traduit de l’Espagnol par Jeanné
Sabatier et Luis Blanco. Paris: Les
éditions de France, /1937/
- Arbure C. Zamfir. Liberarea
Basarabiei. Bucureøti: Tipografia Curõii
Regale, F. Göbl øi Fii, 1915
- Argeø Radu. Stânci însângerate.
Bucureøti: Ofar. (Eroi, fapte øi idei,
caietul Nr. 3)
- Atanasiu I.C. Spovedania unui låstar
al veacului XIX-lea (cu mai multe
fototipii, scrisori øi facsimile).
Bucureøti: Tip. ziarului Universul, 1936
- Col. Atanasiu C. Elan råzboinic.
Bucureøti: Imprimeriile Curentul, 1942
- Aymard Camille. Bolchevisme ou
Fascisme?... Français, il faut choisir!
Paris: Ernest Flammarion, 1926
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- Balbo Italo. Centuria inaripatå/ În
româneøte de N. I. Alexandrescu.
Bucureøti:
Editura
ziarului
Universul,1943
- Balet øi tam-tam/ Cu colaborarea lui
Grner. Vatra. (Anecdota)
- Balotå Anton. Satul, isvor de vieaõå
româneascå. Bucureøti: Cugetarea,
1942
- Banciu Axente Sever. Aspectul
economic al råzboiului actual.
Potenõialul economic al marilor
puteri: Germania, Italia, Japonia,
Franõa, Rusia Sovieticå, Marea
Britanie, Statele Unite. Bucureøti:
Universul. Ediõia I: 1941; Ediõia II: 1942
- Banciu Axente Sever. Importanõa
mondialå a materiilor prime.
Bucureøti: Universul, 1942. (Studii øi
orientåri internaõionale)
- Barnoschi D. V. Salvaõi elita!
Conferinõå rostitå sub titlul:
“Partidul Culturii øi al Genevei”, la
15 Dec. 1935, în aula Fundaõiei Carol
I. tipåritå dupå note stenografice.
Cultura
Româneascå.
(Colecõia
Demogorgon, Nr. 6)
- Bauer Robert. Celofibra. Craiova:
Scrisul Românesc
- Båleanu Ion. Ordin de misiune.
Bucureøti: Corjan, 1942
- Bålåcescu Dem. Lucia. În noul
paradis. Bucureøti: Editura Naõionalå
Mecu, 1941
- Becescu Florin. Franc-masoneria.
Crimå, spionaj, anarhie. Bucureøti,
1936
- Béraud Henri. Ce que j’ai vu à Berlin.
Paris: Les éditions de France, 1926
- Bezviconi G. Profiluri de ieri øi de
azi: Articole. Bucureøti: Editura
libråriei universitare I. Cåråbaø, 1943
- Bocu Sever. Drumuri øi råscruci.
Memorii. Vol. I. Timiøoara: Tiparul
Românesc, 1939
- Bogos D. La råspântie. Moldova dela
Nistru în anii 1917-18. Chiøinåu:
Glasul Õårii, 1942
- Boureanul Eugeniu. Cel din urmå
erou: Roman. Bucureøti: Cartea
Româneascå, 1943
- Bråtescu Dan. Carnet 1943.
Bucureøti: Tip. Universul, 1944
- Brezeanu Vasile. Victoria: 18 schiõe.
Bucureøti: Tip. ziarului Universul, 1941
- Briffault Robert: Se pråbuøeøte un
imperiu. Extrase/ Cu o introducere øi
comentarii de Alan Sinclair Sidgwick.
Ed. Marvan
- Brewitz W. Familia Rothchild.
/Craiova/: Scrisul Românesc.
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Bufnea Elie. Pe drumuri japoneze.
Siberia, Mandciuria, Japonia, Havai.
Tip. Române Unite
- preot Mihail Bulacu. Educatori
creøtini ai neamului românesc.
Gheorghe Lazår, Eliade Rådulescu,
Mihail Eminescu, Alex. Vlahuõå, Gh.
Coøbuc. Bucureøti: Casa Øcoalelor,
1944
- Cantacuzino N.B. Amintirile unui
diplomat român/ Cu o prefaõå de N.
Iorga. Bucureøti: Cartea Româneascå,
1944
- Caraman D. Theodor. Cruciada
româneascå. Versuri patriotice. Tip.
Horia
- Cardaø Gh. Regele Carol II,
preamårit cu slavå øi credinõå de
cântåreõii neamului
- Virgil Carianopol. Poeme de pe front.
Bucureøti:. Bucur Ciobanul.
- N. Casian. Ce este Franc-Masoneria?
Bucureøti, 1930.
- N. Casian. România øi Statele Unite
ale Europei. Ce se pregåteøte
Neamului øi Statului nostru naõional
prin
înfåptuirea
acestei
confederaõiuni. Conferinõå rostitå
Duminicå, 22 Februarie 1931.
/Bucureøti/.
- Col. magistr. Cetate P. Conspiraõia
comunistå în România øi evreica Ana
Pauker în faõa Justiõiei Militare.
/Bucureøti/: Tiparul Românesc, /1941/
- Romulus Cioflec. Pe urmele
destinului. O goanå în jur de sine
însuøi. Roman. 2 Vol. Remus Cioflec
- Dinu Cluceru. O cruce albå. Socec
- Delaturda Ion Colfescu. Rasa øi geniul
ei. Mesionarismul românesc în noua
Europå. Bucureøti: Tip. Informaõia
zilei, 1943
- Condrus Mihail. Graniõa roøie.
Ancheta mea la Nistru/ Cu o prefaõå de
Geo London. Bucureøti: Imprimeriile
Independenõa, /19—)
Nichifor
Crainic.
Nostalgia
paradisului. Bucureøti: Cugetarea,
1942
- Nichifor Crainic. Ortodoxie øi
etnocraõie. Cu o anexå: Programul
statului
etnocratic.
Bucureøti:
Cugetarea
- Nichifor Crainic. Puncte cardinale în
haos. Bucureøti: Cugetarea.
- Carl Crow. China, Õara celor 400
milioane clienõi. Craiova: Scrisul
Românesc
- A.C. Cuza. Naõionalitatea în artå.
Principii,
fapte,
concluzii.
Introducerea la doctrina naõionalistå-

creøtinå. Cartea Româneascå. Toate
ediõiile
- A. Gh. Cuza. Vifor sub stele: Sonate.
Bucureøti: Casa Øcoalelor, 1943
- A. Gh. Cuza. Naõionalismul cuzist øi
democraõia iudeo-masonicå. Douå
cuvântåri rostite în øedinõele Adunårii
Deputaõilor dela 13 Martie øi 5 Aprilie
1934. Bucureøti, 1934. (Biblioteca Ligii
Apårårii Naõionale Creøtine)
- A. Gh. Cuza. Francmasoneria în
Germania. Trecutul øi prezentul.
Soarta actualå a lojilor. Iaøi, 1935.
(Extras din: Revista Criticå, Iaøi, anul 8,
Nr. 4 Oct. Dec. 1934)
- A. Gh. Cuza. Buceagul. Drumuri øi
popasuri basarabene. Iaøi, 1941
- A. Gh. Cuza. Prin Tighina øi Cetatea
Albå. Iaøi, 1941. (Extras din revista:
Cetatea Moldovei, anul II, vol. II, Nr.
11-12)
- Davidescu N. Naõionalismul în preså.
Bucureøti:. Vremea, 1928 - 1938
- Dobridor Ilariu. Organizarea
minciunii. Vol. I. Bucureøti: Lumina
Româneascå, 1937
- C.I. Delaturda. Råzboi øi civilizaõie.
Cluj: Institutul de Arte Grafice
“Ardealul, 1923
- Comador aviator Demetrescu Al.
Aripi româneøti în luptå Marvan.
/19—/
- Dumitru Stånescu Deteste. De pe
zonå. Versuri oståøeøti/ Cu ilustraõii de
pictorii Emil Ivånescu-Millan øi P.
Vartanian. Bucureøti, 1940. Editurå
proprie
- Pantelimon Diaconescu. Adevår øi
dreptate.
(Morala
socialå
a
individului în graiul poporului).
Bucureøti: Cartea Româneascå. (Din
scrierile premiate de Societatea Cartea
Româneascå)
- avocat Gh. Victor Dimitriu. Baroul
Român Creøtin. (Oameni, idei, fapte,
documente). Bucureøti: Tip. Curõii
Regale, F. Göbl, Fii, 1937
- Mihail Dragomirescu. Amintiri din
propaganda în Rusia (1917).
Bucureøti: Socec, 1928
- Mihail Dragomirescu. Pe dealul
Hânceøtilor: Roman de råzboi. Arad:
Diecezalå, 1943
- Mircea Eliade. Salazar øi revoluõia în
Portugalia. Bucureøti: Gorjan, 1942
- Alexandrina Fålcoianu. Ce am våzut
în Italia fascistå. Noemvrie, 1937.
Bucureøti: Tip. Cartea Româneascå,
1937
- Horia Filip (Dr. N. I. Mateescu). Va
câøtiga Anglia Råzboiul? Tiparul
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- Th. I. Florescu. O õarå care renaøte:
Spania. Bucureøti: Tip. Excelsior, 1939
- Iosef Franck. America dela Franklin
la Ford 23 biografii/ Traducere din
limba germanå de V. A. Beldiman.
/Craiova/: Scrisul Românesc
- Victoria Gavrilescu. în faptele eroice
ale neamului: Antologie. Dacia
Traianå, 1943
- Victoria Gavrilescu. Lirica Eroicå
româneascå: Antologie. Universul,
1942. (Operele Scriitorilor Români)
- Teodor Geantå. Cartea bunului
cetåõean. Bucureøti: Tiparul Românesc,
1943. (Cårticica Vieõii).
- Gerike Walter. Din cer, cad soldaõii.
Bucureøti: Tiparul Românesc, 1942
- Prof. Dr. Gheorghiu Vasile.
Francmasoneria:
Originea,
desvoltarea, organizaõia, doctrina øi
tendinõele ei. Bucureøti, 1935
- Onisifor Ghibu. Ardealul în
Basarabia. O paginå de istorie
contemporanå. Cluj: Institutul de Arte
Grafice Ardealul, 1928
- Mihai Grådinarul. Fåclii pentru veac.
Botoøani: Tip. Argus, 1943
- Al. Gregorian. Õara Demiurgului. Bucureøti: Cugetarea Delafras,
1942
- Radu Gyr. Poeme de råzboi. Gorjan,
1942. Gravuri de F. Micoø
- Profesor N. Anastase Hâciu. Evreii
din Õårile Româneøti/ Cu o prefaõå a dlui prof. S. Mehedinõi. Bucureøti: Edit.
Româneascå, 1943
- Grigore Ioan Olimp. Noi, dela
bombardament: Jurnal de råzboi.
Bucureøti: Ofar, 1941
- Ilovici Mihail. Negativismul tinerei
generaõii.
Bucureøti:
Gruparea
intelectualå litere, 1934
- Jordan B.; Ghetea V. Cartea
øezåtorilor øcolare. Bucureøti: Cultura
Româneascå.
- Richard von Kühman. Diplomaõii aøa
cum sunt. Craiova: Edit. Scrisul
Românesc
- Herbert Kranz. Culisele guvernelor øi
statele majore. Edit. ziarului “Viaõa”
- Al. Lascarov-Moldovanu. Crucea øi

Naõionalismul. Însemårile unui
trecåtor. Bucureøti: Cugetarea
- Al. Lascarov-Moldovanu. Evanghelia
în råzboi. Prin credinõå la izbândå.
Bucureøti: Tip. Cårõilor bisericeøti, 1944
- Al. Lascarov-Moldovanu. Desluøirea
legilor. Noua Constituõie a României
din 2 Februarie 1938 Cu o vedere în
culori, de Olga Greceanu øi Dimitrie
Øtiubei øi cu alte chipuri øi vederi.
Bucureøti: Luceafårul, 1938. (Fundaõia
Culturalå Regalå “Principele Carol”,
Cartea Satului)
- V. Gheorghe Madan. Råsunete din
Germania/ Cu desene, de Victor Ion
Popa. Bucureøti: Institutul de Arte
Grafice Luceafårul, 1935. (Cartea
Satului, scoaså de Fundaõia Culturalå
Regalå “Principele Carol”)
- Alexandru Marcu. Aspecte italiene.
Schiõe, studii, amintiri. Bucureøti:
Cugetarea Georgescu-Delafras, 1942
- N. Ion Mareø. Francmasoneria în
filmul
“Ecaterina
Teodoroiu”.
/Bucureøti/
- Sofia Manolescu Ion. Întâlnirea cu
focul: Poeme. Bucureøti: Tiparul
Universitar, 1944
- Mihail Manoilescu. Partidul unic.
Instituõia politicå a regimurilor noi.
Bucureøti: Cartea Româneascå, 1940
- Ion Aurel Manolescu. Cântecele
poetului soldat. Poeme de råzboi.
Bucureøti: Ion Aurel Manolescu,
1942
- Simion Mehedinõi. Cåtre noua
generaõie. Biserica-Øcoala-ArmataTineretul. Bucureøti: Socec, 1912,
1923, 1928
- Simion Mehedinõi. Politica de vorbe
øi omul de Stat. Bucureøti: Socec, 1928
- Simion Mehedinõi. Politica de vorbe
øi omul politic. Bucureøti, 1920
- Simion Mehedinõi. Anale politice.
Contribuõie la istoria Regenõei. Dela
moartea Regelui Ferdinand I, pânå la
cel dintâi guvern chemat de Regenõå.
(1927/28). Bucureøti: Socec
- Simion Mehedinõi. Poporul. (Cuvinte
cåtre studenõi). Bucureøti: Viaõa
Româneascå
- Dumitru Mereanu. Viaõa de stråjer.
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(Povestiri despre stråjeri øi pentru
stråjeri). Bucureøti: Socec. (Biblioteca
noastrå. Colecõia stråjerului)
- Costel Meriøanu. Printre gloanõele
duømane: Poezii scrise pe front.
Bucureøti: Tip. M. Grozea, 1942
- Emanuel Moravec. Victoria strategiei
moderne. Semnificaõia råzboiului
actual. Bucureøti: Ofar, 1943
- Benito Mussolini. La nuova politica
dell’Italia. Discorsi e dichiarazini a
cura di Amedeo Giannini. 8 Vol.
Milano: Alpes, 1928
- J. Naum. Tâlcurile Bufniõei albe sau
Religia aristocraõiei intelectuale.
Bucureøti: Bucovina, I. E. Torouõiu
- Nicodin Dinu. Pravoslavnica
Ocrotire/ Titluri øi gravuri în lemn de
Eugen Stec. Tip. Fråõia Româneascå,
1941
- Niõescu Voicu. Scurt popas în
Japonia. Bucureøti: Cartea Româneascå, 1938
- Niõescu Voicu. Douåzeci de luni în
Rusia øi Siberia. 2 Vol. Braøov: Tip. A.
Mureøianu: Branisce øi Comp., 1917
- D. J. Protopopescu. Pericolul evreesc.
Ed. I. øi II: Craiova; Bucureøti: 1922
- prof Raica Teodor. Jidovii cu Legea
lor sânt o primejdie pentru omenire.
Studiu critic asupra credinõii øi
purtårii lor. Ploieøti, 1919. (Cålåuza
Românilor)
- Rådulescu Sandu. Madona din
U.R.S.S. Bucureøti: Tip. Universul,
1942 116 p.
- Victor Øoimu. Spiritul legionar øi
legiunea. Bucureøti, 1938
lt. Eugen Teodorescu. Plutonul 2
Mitraliere/ Ilustraõii de pictorul T.
Druga. Editura Contemporanå, 1942
- Ioan Timuø. Japonia de ieri øi de azi.
Tip. Universul, 1942
- doctor V. Trifu. Interpelare asupra
francmasoneriei, fåcutå în øedinõa
Adunårii Deputaõilor la 5 Februarie
1932. Bucureøti, 1932. (Extrase din
Monitorul Oficial, partea III-a Nr. 36 din
1932)
- Octav Vorobchevici. La noi în
Bucovina/ Gravuri de Mariana - Creõu
Medeleni. Bucureøti: Bucovina

În anul 2000, Editura Enciclopedicå a publicat Gândirea interziså. Scrieri cenzurate. România 1945 – 1989,
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în coordonarea profesorului Paul Caravia, lucrare care se prezintå ca un dicõionar de autori interziøi pe
parcursul celor 45 de ani de comunism. Sursele consultate sunt: broøurile øi listele cuprinzând publicaõiile
scoase din circulaõie conform articolului 16 din Convenõia de Armistiõiu din 1944, Catalogul BCS privind
fondul secret sau special (S) øi documentar (D), listele de selecõie a publicaõiilor propuse a fi interzise de
Consiliul Culturii øi Educaõiei Socialiste, Lista cårõilor autorilor transfugi øi a autorilor indezirabili etc.
(nota redacõiei)
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Letiõia Constantin

P

DATE PRIVIND POLITICA DE CARTE IN ROMANIA ANILOR ’50
– DESPRE O BROŞURA DE POPULARIZARE –

aralel cu operaõiunile de epurare a
bibliotecilor øi a programelor editoriale, care
încep så se succeadå în România dupå
Armistiõiul semnat în 1944, noul regim
politic îøi concentreazå o mare parte din
atenõie pe ceea ce înseamnå pârghiile
culturale, la fel de vitale ca øi cele
propiu-zis politice. În 1948 este datå
Decizia CC al PMR de stimulare a
activitåõii øtiinõifice, literare øi artistice,
iar în 1949 sunt înfiinõate Centrul de
Librårii øi de Difuzare a Cårõii,
Combinatul Casa Scînteii “I.V.
Stalin”, Fondul Central al Cårõii etc.
Cartea Le livre dans la République
Populaire Roumaine (Bucureøti: [s.n.],
1953, 100 p.) pe care o prezentåm în
rândurile care urmeazå a fost gânditå
probabil ca un produs
“pentru export”, menit
så legitimeze, în exteriorul õårii, “prefacerile revoluõionare”.
Suntem, cu siguranõå,
în faõa unei poziõii
oficiale, impersonale,
din
acest
motiv
probabil pe pagina de
titlu nu figureazå
numele nici unui autor.
Cartea prezintå altfel
multe elemente de
bibliofilie – letrine

ornate, vignete, supracopertå, hârtie de calitate, ilustraõie
bogatå, în ton cu “tematica” ei.
Dupå ce face o scurtå istorie a primelor texte
imprimate în limba românå (începutul
sec. XVI) øi a manuscriselor miniate de
copiøti de talent - pionieri ai unei noi
arte fundamentate social, în care Antim
Ivireanu este våzut ca un “ennemi
implacable des envahisseurs turcs et
partisan d’une alliance avec la Roussie”
(p. 13), iar Dimitrie Cantemir - “grand
ami de Pierre le Grand” (p. 13), broøura
se opreøte asupra momentului 1948, an
în care partidul anunõå o campanie de
recuperare a patrimoniului clasic
naõional øi universal, care debuteazå cu
Centenarul morõii lui N. Bålcescu – “le
grand démocrate révolutionnaire”.
Poporul victorios
recunoaøte în N.
Bålcescu un precursor. Cu aceastå
ocazie, academicianul Camil Petrescu
scrie piesa Bålcescu, iar E. Jebeleanu
îi dedicå un poem
(piesa lui Camil
Petrescu s-a jucat în
acelaøi an pe scena
I.L. Caragiale a
Teatrului Naõional
Bucureøti)1.

1 Am prezentat - în numårul 2/2002 al Revistei Bibliotecii Naõionale a României - cartea Procesul “tovaråøului
Camil Petrescu”. Teatru documentar în stare naturalå, apårutå la editura Apostrof din Cluj-Napoca, în 1998, care
cuprinde stenograma øedinõei din 30 iunie 1952 desfåøuratå la redacõia revistei Viaõa Româneascå. C. Petrescu
primise sarcina så scrie o nouå pieså revoluõionarå intitulatå Caragiale în vremea lui, care urma så deschidå
sårbåtorirea Centenarului I.L. Caragiale – 1952, înså rezultatul strådaniei sale nu este pe gustul anchetatorilor
(Nicolae Moraru, fost ilegalist, redactor-øef al revistei Viaõa Româneascå, Mihai Novicov, fost ilegalist, secretar al
Uniunii Scriitorilor, Ion Vitner, “dentistul literar” care a jucat un rol important în “extracõia” lui George Cålinescu
din Catedra de Istoria Literaturii Române, Aurel Baranga, redactor-øef al revistei Urzica, Silvian Iosifescu, cadrudidactic la Facultatea de Limba øi Literatura Românå Bucureøti, Dumitru Mircea, tînår prozator clujean).
Autorul este acuzat cå diminueazå din rea-credinõå imaginea “revoluõionarului” Caragiale - portretul propus de
Camil Petrescu nu consunå cu cel din articolul publicat în Scînteia, cu prilejul centenarului. Dacå în urmå cu 5 ani
PMR avea nevoie de un intelectual de talia lui Camil Petrescu pentru a-øi consolida credibilitatea, în 1952 lucrurile
se schimbå radical.
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În aceeaøi notå, în anul 1950 va fi
celebrat Centenarul Mihai Eminescu, poetul
fiind editat în numeroase ediõii populare sau
de lux (150.000 de exemplare), iar în anul
1952 - Centenarul Caragiale care capåtå
proporõiile unei sårbåtori naõionale, operele
sale fiind scoase în 400.000 de exemplare, în
ediõii populare øi de lux; piesa O scrisoare
pierdutå - traduså în germanå, cehå, italianå,
maghiarå (p. 17). Încep så fie reeditaõi
clasicii: I. Neculce, N. Filimon, M.
Kogålniceanu, Alecu Russo, D. Bolintineanu,
V. Alecsandri, G. Coøbuc, I. Slavici, I.
Creangå etc.
Urmare a Deciziei CC al PMR din 30
decembrie 1948, în numai 4 - 5 ani, 200 de
scriitori devin laureaõi ai Premiului de Stat (din 1952), activitatea editorialå creøte de 6 ori; în numai 3 ani (1951 –
1953), editurile publicå 210.000.000 de exemplare (cårõi în limba românå øi în limbile conaõionalilor). Cei mai mulõi
dintre scriitorii noii generaõii - M. Beniuc, D. Deøliu, E. Jebeleanu, E. Frunzå, Nina Cassian, I. Cålugåru, Al. Jar, M.
Preda, Geo Bogza etc. – primesc Premiul de Stat (1952 – 1953). Uniunea Scriitorilor se bucurå de vizita unor
scriitori stråini progresiøti: Jorge Amado (distins cu Premiul Internaõional Stalin), Nazim Hikmet, Mary Endicott,
S. Babaevski etc.
Cartea vorbeøte øi de Consiliul Mondial al Påcii, Viena – 1952, în care õårile participante au hotårât celebrarea
unor mari aniversaõi – Hugo, Gogol øi Leonardo da Vinci. Aceastå iniõiativå va fi asimilatå spontan de Republica
Popularå Românå – Editura de Stat pentru Literaturå øi Artå, Editura Cartea Ruså, Editura pentru Tineret
vor publica ediõii Hugo øi Gogol; Leonardo Da Vinci va fi celebrat printr-un magnific album de artå øi printr-un
volum de opere filosofice.
A fost instituit øi un premiu pentru traducere: Al. Philippide a primit acest premiu pentru traducerea din
Lermontov, iar M.R. Paraschivescu, pentru traducerea din Puøkin. S-au fåcut traduceri din Molière, Shakespeare,
Swift, Byron, Dickens, Withman, Balzac, Jack London, Goldoni, Petöfi etc.
Preferinõa pentru literatura sovieticå se vede atât în ceea ce priveøte autorii traduøi – Gorki, A. Fadeev, Øolodov,
Tolstoi, Ostrovski, Simonov, Maïakovski etc -, cât þi în privinõa mårimii tirajelor (Cartea Ruså a publicat în ultimii
ani – 1950 – 1953 - 1.468 de titluri, în 20.750.000 de exemplare, 406 titluri în limbile minoritåõilor). Ediõiile din
Marx, Stalin, Engels øi Lenin s-au vândut în 11.37.000 exemplare (pânå în 1953), cele 13 volume din I. V. Stalin au
fost editate în 1.000.000 de exemplare; tiraje mari au avut øi Lucrårile Congresului XIX al PC al URSS.

70

Claudia Dumitran

Î

Agendă culturală
360 DE ANI DE LA CAZANIA LUI VARLAAM

Motto:
“ [...] dintru cât s-au îndurat Dumnezeu dintru mila sa de ne-au dåruit, dåruim øi noi acest dar limbii
româneøti, carte pre limba româneascå întâi de laudå lui Dumnezeu, dupå aceea de învåõåturå øi de
folos sufletelor pravoslavnici. Så (dacå) iaste øi de puõin preõ, iarå voi så o primiõi nu ca un lucru
pementesc, ci ca un odor ceresc øi priînsâ (într’ânsa) — cetind pre noi pomeniõi øi întru ruga voastrå
pre noi nu uitareõi øi hiõi sånâtoøi.” (Cuvânt împreunå cåtrå toatå seminõia româneascå, Cazania, 1643)

n istoria evenimenõialå, secolul XVII este timpul
marilor domnitori, slujitori ai ortodoxiei øi românitåõii
– Matei Basarab sau Vasile Lupu reprezintå în istoria
bisericii române timpul „marilor ierarhi luptåtori pentru
apårarea tezaurului de credinõå øi întemeierea culturii
naõionale, prin înfiinõarea øi formarea de øcoli øi tipografii, de
sub teascurile cårora pornesc spre toate õårile locuite de
români cårõile sfinte, råspânditoare de luminå øi întåritoare de
unitate spiritualå”1 (ierarhi cum au fost øi Varlaam ori Sava
Brancovici, Iorest sau Petru Movilå), timpul marilor cårturari Udriøte Nåsturel sau Nicolae Milescu - øi al marilor izbânzi,
încununate de Biblia de la Bucureøti (1688), timpul în care se
formeazå limba românå literarå. Toate aceste mari spirite au
lucrat cu toate puterile pentru un singur scop - unitatea
spiritualå a neamului românesc, iar rodul lucrului lor stå
mårturie pentru existenõa acestei unitåõi. O astfel de mårturie
este øi Cazania lui Varlaam de la a cårei apariõie s-au împlinit
360 de ani.
Varlaam, „cel mai neobosit cårturar al timpului”, cum îl
numeøte N. Cartojan2, era copil de råzeøi de prin pårõile
Baloteøtilor, judeõul Putna, Varlaam Moõoc pe numele lui de
mirean. El s-a nåscut undeva între 1585 øi 1590, intrând încå
de copil la månåstirea Secu, al cårei egumen devine în 1610.
De aici trece la Suceava, iar mai târziu la Iaøi. Deøi nu avea
studii sistematice, cunoøtinõele lui de limbå slavå øi greacå,
cultura religioaså øi râvna duhovniceascå îl disting øi îl fac
cunoscut cercurilor înalte. Øtefan Ciobanu face în câteva
cuvinte, bine potrivite, portretul viitorului mitropolit: „Era un
cålugår autodidact, cu foarte mult bun simõ øi cu mare dragoste
pentru culturå”3.
Varlaam ajunge duhovnicul lui Miron Barnovschi,
domnul Moldovei, care îi încredinõeazå în 1628 o misiune în
Rusia. Prima parte a misiunii avea drept obiectiv încredinõarea
manuscrisului unui Octoih slav, lucrat în månåstirea Neamõu,
arhimandritului Petru Movilå, stareõ al månåstirii Pecerska,
cel ce avea så devinå prietenul øi protectorul lui Varlaam,
împårõind cu acesta nu numai cultul sfinõilor (în amintirile
sale, Petru noteazå minunile Sfântului Ioan cel Nou de la
Suceava despre pe care îi vorbise Varlaam), ci øi voinõa de a
sprijini cultura românå øi pe cea ortodoxå, în general,
“insistent agresatå în acea epocå de ofensivele reformate”4.

1 Lupaø, I. Mitropolitul Varlaam al Moldovei 1633-1653: Din
Cursul de „Istoria Bisericii Române”, õinut Studenõilor de la
Academia Teologicå Ortodoxå din Cluj. Extras, p. 1
2 Cartojan, N. Istoria literaturii române vechi. Bucureøti: Editura
Minerva. 1980, p. 191
3 Ciobanu, Øtefan. Istoria literaturii române vechi. Chiøinåu:
Hyperion, 1992, p. 270
4 Mazilu, Dan Horia. Recitind istoria literaturii române vechi.

Aceastå voinõå s-a concretizat în acõiunile celor doi de
traducere, de tipårire øi de råspândire a cårõilor de cult
ortodoxe: Varlaam traduce øi tipåreøte Cazania: carte
româneascå de învåõåturå Dumenecele de preste an øi la
praznicele împåråteøti, “prima operå de prozå artisticå a
tiparului românesc”5; scrie în 1645 Cartea care se cheamå
råspunsul împotriva catihismusului calvinesc, “prima øi
singura lucrare originalå cu caracter polemic în literatura
noastrå veche”6; Petru Movilå tipåreøte în 1629 Liturghierul
øi scrie Mårturisirea credinõei, un rezumat al dogmei creøtinortodoxe, menit så asigure o protecõie dogmaticå
ortodoxismului, (conõinutul acestei cårõi este valabil øi azi)7.
A doua parte a misiunii lui Varlaam, din 1628, se
desfåøoarå la Moscova øi are drept scop så îi încredinõeze
õarului Mihail Feodorovici (în schimbul unor frumoase icoane
ruseøti menite a înfrumuseõa ctitoria de la Dragomirna;
Varlaam comandå, plåteøte, dar nu primeøte aceste icoane,
pentru cå patriarhul Moscovei le gåseøte prea lumeøti8)
moaøtele Sfântului mucenic Iacov din Persia.
Varlaam este hirotonisit mitropolit în 1632, în duminica
din 23 septembrie, în prezenõa lui Petru Movilå øi a marelui
dascål grec de la curtea Moldovei, Meletie Sirigul, care õine,
cu acest prilej, o cuvântare plinå de tâlc, pe marginea
capitolului V - pilda pescarului - din Evanghelia lui Luca
(„Iisus sta lângå lacul Ghenisaretului…”). Varlaam îøi
împlineøte menirea cu prisosinõå, el fiind de altfel primul øi
singurul ierarh român propus pentru scaunul vacant al
Patriarhiei de la Constantinopol. Dupå cåderea lui Vasile
Lupu, în 1653, se retrage la månåstirea Secu, unde se va
såvârøi din viaõå în anul 1657.
Cea dintâi traducere a mitropolitului Varlaam este
Lestviõa (Scara lui Ioan Scårarul), traducere pe care o
realizeazå la månåstirea Secu, pânå în 1610, cartea a råmas
netipåritå. Tot aici este de presupus cå a început øi traducerea
Cazaniei despre care îl anunõå - într-o scrisoare, din 1637 - pe
õarul Rusiei scriindu-i cå a avut „râvna øi jelania så traducå în
limba româneascå cartea sfântului Callist, Cuvinte la Sfânta
Evanghelie”, care e gata scriså, „numai så fie datå la tipar øi
tipåritå”. Acest lucru se va întâmpla 6 ani mai târziu la
tipografia instalatå în chiliile månåstirii Sfinõii Trei Ierarhi din
Iaøi, aduså prin bunåvoinõa “preaosveõitului pårinte Petru
Bucureøti: Editura Universitåõii din Bucureøti, 1998, vol. II, p. 341
5 Cândea, Virgil. (prefaõå la Florian Dudaø). Cazania lui Varlaam în
Transilvania. Cluj Napoca: Editura Arhiepiscopiei Ordotodoxe
Române a Vadului, Feleacului øi Clujului, 1983, p. 11
6 Ciobanu, Øt., op. cit., p. 278
7 Mazilu, Dan Horia, op. cit., p. 331
8 Cf. Cartojan, op. cit., p. 192
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Moghilå, fecior de domn din Moldova øi Mitropolit al
Chievului, Haliciului øi a toatå Rusia”, dupå cum îl numeøte
Varlaam în predoslovia de la Cazanie. Aceastå scrisoare ar fi
trebuit så lumineze definitiv chestiunea sursei, care a fåcut så
curgå multå cernealå din peniõele specialiøtilor. Aceøtia au
avansat diferite teorii, fiecare cu argumentaõia sa, mergând de
la extrema contestårii existenõei unei traduceri øi a acreditårii
publicårii unei traduceri mai vechi (Atanasie Popa), pânå la
varianta unei traduceri dupå Damaschin Studitul (Pandele
Olteanu), la cea a existenõei mai multor texte originale diferite
(N. Iorga) sau la cea a unei traduceri dupå surse ucrainiene (Øt.
Ciobanu, D. H. Mazilu, N. Cartojan etc.).
Cazania cuprinde 74 de predici, care prezintå o structurå
logicå øi clarå, caracteristicå omileticii de tip bizantin (cu
influenõe slave): “Dupå o scurtå introducere øi pericopa
evanghelicå, textul învåõåturii propriu zise este divizat în douå
pårõi reprezentând nu rezultatul unei segmentåri mecanice, ci
compuneri închegate, rotunde, dirijate de un concept” 9;
fiecare dintre cele douå învåõåturi are propriul såu titlu. Prima
parte a Cazaniei cuprinde 54 “învåõåturi”, începând cu cele ale
Triodului, urmate de cele ale Penticostarului øi apoi ale celor
32 duminici de dupå Rusalii. Izvorul principal este Biblia,
operele marilor dascåli øi pårinõi ai Ortodoxiei (Vasile cel
Mare, Epifanie, Efrem Sirul, Ioan Hrisostom etc.). La sfârøitul
primei pårõi, se aflå zece versuri. Partea a doua cuprinde 21 de
cazanii „la praznicele lunilor de preste an, împåråteøti øi la
svenõi mari” øi au un conõinut hagiografic (sunt panegirice în
cinstea sfinõilor - biografii sau crâmpeie din viaõa lor, uneori
cu un caracter apocrif: despre viaõa precuvioasei Paraschieva
din Epivat, ale cårei moaøte fuseserå aduse la Iaøi, în 1641, øi
despre cea a Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, despre doi
sfinõi care aparõineau sanctoralului Moldovei, proteguitori ai
acesteia, despre Sf. Dimitrie, despre ciudesele Sf. Nicolae
etc.).
Scriså într-o limbå limpede, în care slavonismele savante
- ca øi regionalismele - nu sunt multe, Cazania este menitå så
umple golul din “limba noastrå româneascå, ce n-are carte pre
limba sa cu nevoie iaste a înõelege cartea alõii (altei) limbi” øi
så transforme aceastå limbå într-un vehicul cultural necesar
instruirii poporului (ea fiind împuõinatå din “lipsa dascålilor øi
a învåõåturei”- “cåt au fost învåõând mai de multå vreme, acmu
nice atåta nime nu învaõå”, se spune în Predoslovie10).
Tonul predicilor este calm, sfåtos, înõelegåtor, ponderat,
cu îndemn cåtre un trai echilibrat, cu måsurå (un îndemn pe
care îl då øi Ioan Gurå de Aur), în care momentele de
destindere trebuie så ocoleascå excesele Antichitåõii, în care
“pågânii dzice în toate feliurile din cimpoi, giuca, curviia øi
toate påcatele fåcea” aøadar: “[…] chiamâ såracii øi miøeii de-i
saturå. Ospåtedzâ-i, månâncå øi tu cåt trebuiaøte øi mulõemeøte
lui Dumnezeu. Nu te îmbåta, nu chema ciuâmpoi øi alåute øi
mâscårici, cå acestea toate sånt de necinste svenõilor, iarâ nu
de cinste”11.
Dator unei oralitåõi de tip popular, discursul lui Varlaam
este în acelaøi timp simplu øi plastic, gåsind de fiecare datå
“expresia concretå menitå så uøureze înõelegerea învåõåturii.
Vrând så arate cum Dumnezeu poate lucra în aceeaøi clipå
pretutindeni, el då ca pildå soarele care în acelaøi timp e øi-n
9 Mazilu, Dan Horia, op. cit., p. 349
10 Apud ibidem, p. 350
11 Ibidem, p. 352
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cer øi pe påmânt. Ca så låmureascå pe credincios cum de într-o
fårâmå de pâine e întreg Christos, în timpul tainei împårtåøirii,
el aminteøte cå lumina ochilor e atât de micå øi totuøi cuprinde
în ea cetåõi øi munõi.”12
Aceastå inteligibilitate este premisa extraordinarei
råspândiri a acestei cårõi, atât în spaõiu (românesc), cât øi în
timp. În excelentul såu studiu despre circulaõia Cazaniei în
Transilvania, Florian Dudaø atestå existenõa a 354 de
exemplare tipårite øi a 42 de exemplare manuscrise (cele care
s-au påstrat pânå în zilele noastre). În prefaõa aceluiaøi studiu,
Virgil Cândea urmåreøte un tiraj logic al cårõii care ar fi egal
cu numårul de parohii øi de chinovii ortodoxe13. Dacå õinem
cont øi de retipårirea cårõii în Muntenia, în tipografia
månåstirii Dealu, sub îngrijirea Monahului Meletie
Macedoneanul, ea fåcând parte din voluminoasa Evanghelie
învåõåtoare din anul 1644, ca øi de faptul cå o bunå parte
dintre predici intrå în colecõia de predici care apare la Alba
Iulia, în 1699, sub denumirea de Chiriacodromion, retipåritå
la Bucureøti în 1732, ne vom putea face o oarecare imagine
despre influenõa extrem de mare pe care a avut-o aceastå carte
asupra vieõii spirituale øi religioase a poporului român.

12 Muråraøu, D. Istoria literaturii române. Bucureøti: Editura
Cartea Româneascå, 1946, p. 43
13 Dudaø, Florian, op. cit, p. 12

