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PREOTUL TIT BUD – ATENT LA REZERVELE CULTURALE ALE NEAMULUI SĂU  

ŞI OSTENITOR LA PROGRESUL ŞI DEZROBIREA ROMÂNILOR ARDELENI 

Alina LEMNEAN 

Tit Bud - Sumară fişă biografică 

 

- n.: 24 dec. 1846, Sat Şugatag  

- şcoala primară – în satul natal 

- şcoala secundară – la Ungvár şi Beiuş 

- 1865: bacalaureatul 

- 1865-1869: studii teologice la Gherla 

- 1870: hirotonit preot la Blaj 

- 1870-1873: ajutor de preot şi învăţător la Ieud 

- din 1873: secretar al episcopului Mihail Pavel, 

   vicenotar, asesor consistorial, la Gherla 

- 1880-1899: preot în comuna natală 

- 1882-1887: protopop al Cosăului 

- din 1887, episcop vicar al Maramureşului 

- din 1899, paroh, până la moartea sa, al Bisericii 

româneşti din Sighet, pe care a şi înfiinţat-o 

- 1887-1917: vicepreşedinte al „Asociaţiunii pen-

tru cultura poporului român din Maramureş” 

- director al Convictului român din Sighet (în perioa-

da vicepreşedinţiei ASTREI Maramureşene) 

- preşedinte al Reuniunii docinţilor români din  

   Maramureş 

- m.: 19 aug. 1917, Sighet 

 

it Bud este una din personalităţile 

proeminente ale intelectualităţii mara-

mureşene din a doua jumătate a veacului al nouăsprezecelea şi începutul secolului XX. Se cuvine 

să-i ţinem trează amintirea cel puţin prin marcarea ceasurilor lui aniversare sau comemorative – 

cum se întâmplă să fie anul acesta, împlinindu-se 90 de ani de la moartea lui.  

Ca fiu al preotului Ioan Bud (paroh în Sat Şugatag între 1837-1856) şi al Teclei Bud, sora 

episcopului Iosif Pergher din Kosice (azi în Slovacia), Tit Bud se trage din familia de nobili 

maramureşeni Bud, originari din Budeşti, cu diplomă de danie din 1361
1
. Ajuns preot, în linia 

tradiţiei familiei lui, Tit Bud n-a fost preocupat exclusiv de teologie (deşi cele mai multe din 

lucrările lui sunt destinate Bisericii). Locuitor al unei zone aflate, de multe secole, sub ocupaţie 

străină, Tit Bud a fost printre cei conştienţi de faptul că ceea ce poate menţine identitatea unui 

neam este cultura lui, iar prin afirmarea valorilor naţionale, îşi poate redobândi libertatea. Dar, 

pentru aceasta, e nevoie de educaţie, ştiinţă de carte, informare. Pe acestea s-a străduit Tit Bud să le 

dezvolte la românii lui maramureşeni, împărţindu-se între activitatea teologică, cea de istoric, cea 

de pedagog şi cea de folclorist. 

În primul rând, pe lângă bisericile în care a funcţionat ca preot sau pe care le-a avut în 

subordine, s-a îngrijit să se înfiinţeze, dacă nu era, câte o şcoală. „În Sat Şugatag, Tit Bud a zidit 

şcoală, a lărgit casa parohială cu o chilie, a sfătuit poporul să-şi răscumpere pământul de la 

                                                 
1
http://209.85.135.104/search?q=cache:q5ojeersl4J:ro.wikipedia.org/wiki/Tit_Bud+%22tit+bud%22&hl=ro&ct=cln

k&cd=1&gl=ro&lr=lang_ro 

T 

http://209.85.135.104/search?q=cache:q5ojeersl4J:ro.wikipedia.org/wiki/
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   Blazonul familiei Bud 

Erar, a obţinut pentru parohie 70 iughere de fâneaţă şi a cumpărat o moară, ca, din veniturile 

ei, să plătească pe dascăl. Iar în filia Hărniceşti a lărgit biserica, a zidit, de asemeni, şcoală şi a 

îndemnat credincioşii să-şi trimită copiii la şcoală, astfel că, după câţiva ani, nu mai erau la 

Hărniceşti şi Sat Şugatag oameni care să nu ştie citi şi scrie. / Apoi a făcut şcoală pomicolă şi, 

în câţiva ani, cele două sate şi, pe urmă, toată Valea Marei şi a Cosăului erau pline de pomi al-

toiţi. Tot el a introdus soiul de măr Ionathan în Maramureş, precum şi cartofii mari şi albi nu-

miţi «fulgi de zăpadă»
2
”. Mai târziu, „ajuns vicar la Sighet, şi-a dat seama că aici sunt multe ne-

voi de împlinit. Mai întâi, românii fuseseră scoşi pe cale silnică din biserica pe care o făcuseră 

împreună cu ucrainenii şi nu aveau casă parohială şi şcoală. / Sub conducerea lui Tit Bud şi cu 

sprijinul preotului Ioan Ivaşco [...], s-a construit actuala biserică veche din Sighetu Marmaţiei, 

casa parohială cu etaj şi săliţa pentru şcoală din curtea bisericii. [...] După cum ne informează 

revista «Căminul» din Sighet, nr. 3-4/1924, p. 2, sub vicariatul lui Tit Bud se zidesc în 

Maramureş 12 biserici din piatră şi 20 de şcoli 
3
”. Ca vicepreşedinte al Asociaţiunii pentru Cul-

tura Poporului Român din Maramureş, Tit Bud şi-a legat numele şi de organizarea internatului 

(„convictului”), al cărui director a fost. Viaţa în internat era o prelungire a timpului petrecut de 

elevi în clasă. Spre deosebire de şcoală, aici erau posibile cultivarea limbii materne şi a senti-

mentelor naţionale
4
. Contribuţia lui Tit Bud la dezvoltarea 

tului în Maramureş şi a educaţiei, în general, este, prin urmare, însem-

nată. „Pentru munca neobosită pe tărâm şcolăresc, Tit Bud a fost 

preşedinte al «Reuniunii învăţătorilor români din Maramureş», cali-

tate pe care o deţine până la sfârşitul vieţii 
5
”. 

Ştiind că fundamentul oricărei literaturi culte este folclorul poporului 

căreia îi aparţine, Tit Bud şi-a dedicat mult timp identificării, culegerii, con-

servării şi comunicării producţiilor literaturii orale. Ele se pot încă găsi prin 

revistele vremii, dar există şi culegerea Poezii populare din Maramureş. 

Răsfoite astăzi, la o sută de ani de la apariţia lor, paginile Poeziilor populare 

adunate de Tit Bud, ne dezvăluie un cercetător-folclorist şi nu un simplu 

culegător. Poeziile sunt ordonate după specii şi genuri, în cadrul cărora ele 

sunt grupate tematic. Limba este înregistrată exact, cu particularităţile ei dialectale – fonetice, lexicale, 

morfologice – fără încercări de „urbanizare” (de „înfrumuseţare”). Regionalismele sunt explicate în sub-

solul paginii, la unele existând şi lămuriri în privinţa etimologiei, a formei lor plurale sau diminutivale. 

Volumul e completat cu un glosar care reia, ordonate alfabetic, toate aceste elemente lexicale specifice 

graiului maramureşean sau folosite şi dincoace de Gutin, în diferite zone ale Ardealului. În Raportul către 

Secţiunea literară a Academiei, Ion Bianu apreciază că această culegere de folclor este „un preţios mate-

rial de literatură poporală din acest ţinut [...]. Materialul se vede a fi strâns cu îngrijire, iar ţinutul din 

care a fost adunat are un deosebit interes din mai multe puncte de vedere
6
”. 

                                                 
2
 Pr. Viorel Thira, Un vicar de pe vremuri: Tit Bud al Maramureşului, în „Bibliotheca septentrionalis”, an IV, nr. 2 

(8), nov. 1996, p. 8. 
3
 Ibid., p. 9. 

4
 În internat, conform regulamentului aprobat cu mare greutate de autoritatea de stat, limba de conversaţie era ro-

mâna şi maghiara. În realitate, însă, „prefecţii” (pedagogii) internatului nu admiteau altă limbă decât cea ro-

mânească. Aceşti prefecţi erau recrutaţi dintre tinerii români absolvenţi de teologie, sau studenţi la Academia de 

drept din Sighet, după o prealabilă aplicare a aptitudinilor şi în special a ţinutei lor româneşti. Pe lângă asigu-

rarea disciplinei interne – fiind locatari ai internatului – prefecţii asigurau şi progresul la învăţătură al elevilor, 

explicând lecţiile. [...] Lecţiile se explicau în limba română. Se vorbea elevilor despre literatura română, de istoria 

românilor şi se făceau lecturi româneşti. [...] Foştii elevi ai internatului nu şi-au uitat limba maternă şi au dobân-

dit conştiinţa şi mândria că aparţin neamului românesc. Nu s-au înstrăinat şi au devenit luptători pentru neamul 

lor. Acţiunea de educare şi de creştere românească a acestui tineret era condusă de director, care zilnic îşi făcea 

apariţia la internat, controlând, dând îndrumări, stând de vorbă cu elevii (Dr. Mihai Marina, „Maramureşeni”. 

Portrete şi medalioane, Cluj-Napoca, Dragoş Vodă, 1998, p. 183). 
5
 Pr. Viorel Thira, lucr. cit., p. 10. 

6
 Raportul d-lui I. Bianu către Secţiunea literară a Academiei, aprobat la 22 Martie 1908, în Poezii populare din 

Maramureş adunate de Tit Bud vicarul Maramureşului, Bucureşti, Academia Română, 1908, p. [1]. 
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Cronicar al Marii Uniri, cum îl numeşte Mihai Marina, Tit Bud n-a ajuns să trăiască mo-

mentul Unirii. S-a stins o dată cu clopotul sfărâmat de caldarâm în momentul confiscării lui, la 

19 august 1917, de către autorităţile vremii
7
. N-a murit, însă, lucrarea lui. Şi nici sămânţa învăţă-

turilor sale nu s-a risipit, căci a fost răspândită pe teren fertil. Tit Bud n-a apucat să asiste la eve-

nimentul aşa de aşteptat. O părticică din mult visata şi mult propovăduita Mare Unire îi revine, 

însă, de drept. 
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UN STRĂLUCIT ÎNVĂŢAT ALE CĂRUI OSEMINTE SUNT ÎN PĂMÂNTUL MARAMU-

REŞULUI: EUGEN PAVLESCU – „ISTORICUL BRESLELOR ŞI MEŞTEŞUGURILOR” 

Pr. Viorel THIRA 

ugen Pavlescu a fost cel mai im-

portant istoric al breslelor şi meş-

teşugurilor la români. 

El a fost adus 

pe lume la 4 februa-

rie 1889, în mahala-

ua Tătăraşi din Iaşi. 

Tatăl, Gheorghe Pa-

vlescu, îşi asigura 

existenţa, vara ames-

tecând în cazanele 

supraîncălzite ale 

antreprenorului de 

pavaje, iar iarna se 

ocupa cu tăiatul lem-

nelor pe la locuinţele ieşenilor. Îi va povesti 

copilului că, de multe ori, făcuse acest servi-

ciu şi lui Ion Creangă, iar coana Tincuţa îi 

oferise sărmăluţe în foi de viţă şi plăcinte 

poale-n brâu, cum numai ea ştia să facă. În 

această casă îl întâlnise, de multe ori, şi pe 

Mihai Eminescu care era foarte respectuos cu 

oamenii din popor. 

Iar bunica i-a povestit că, de multe 

ori, Ion Creangă s-a jucat cu el în leagăn. 

Cu sacrificii mari, dar cu voinţă ne-

strămutată, între anii 1900-1904, urmează 

Gimnaziul „Alexandru cel Bun” din Iaşi, iar 

între anii 1904-1909 - Liceul Naţional din 

Iaşi, secţia modernă. 

În timpul şcolii, a lucrat, alături de ta-

tăl său, la pavatul străzilor, iarna, la tăiatul şi 

aranjatul lemnelor, iar seara, de multe ori, 

mergea acasă flămând şi rebegit de frig şi 

apoi se apuca să înveţe pentru a doua zi. Îl 

podideau lacrimile pe obrajii bătrâni când îmi 

depăna astfel de amintiri. 

După terminarea liceului, urmează 

Facultatea de Drept din Iaşi, după a cărei ab-

solvire va ocupa diferite funcţii administrati-

ve la Bucureşti, până în anul 1919, când va 

pleca la l’École libre des Sciences politiques 

din Paris, pentru studii şi perfecţionare. La 

Paris, rămâne patru ani şi se întreţine singur, 

fiind comis-voiajor, mai întâi la o casă de 

comerţ, iar apoi la Banca „Blanc”. Revine în 

ţară în 1923, cu diploma de licenţiat în ştiinţe 

politice şi diplomatice, iar în anul 1924, îşi 

dă examenele pentru doctorat la Universita-

tea din Iaşi, obţinând şi titlul onorific de con-

ferenţiar de cooperaţie la Secţia agricolă a 

Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi, 

unde va rămâne să ţie cursuri, pentru această 

specialitate, mai mulţi ani. 

„Acest obiect, pentru prima dată pre-

dat în Facultate, a fost expus de Domnia Ta 

cu o desăvârşită cunoştinţă a materiei, un 

admirabil mod de predare şi conştiinciozitate 

absolută, pentru care nu avem decât cuvinte 

de mulţumire” – se spune în adresa nr. 1721 

a laboratorului de chimie agricolă al Univer-

sităţii din Iaşi din 2 octombrie 1926. Iar prin 

altă adresă a aceleiaşi Universităţi din Iaşi, 

nr. 22/1927, este invitat să ţină din nou ace-

eaşi conferinţă şi în anul universitar 1928-

1929. 

În anul 1929 a fost numit conferenţiar 

de economie politică şi cooperaţie la Univer-

sitatea din Chişinău, iar în anul 1941, prin 

adresa nr. 3465 a Ministerului Culturii Naţi-

onale şi Cultelor, i se aduce la cunoştinţă 

numirea ca profesor titular la Catedra de eco-

nomie politică, cooperaţie industrială şi legis-

laţie industrială, la catedra nou înfiinţată la 

Politehnica „Gheorghe Asachi” din Cernăuţi. 

Rămâne şi funcţionează în învăţământul su-

perior până în anul 1947, când este compri-

mat din învăţământ cf. Monitorul Oficial din 

1947, p. 9299. 

Întrucât, la cererea mareşalului Ion An-

tonescu, a organizat economia Bucovinei de 

Nord, va fi închis. În detenţie, va cunoaşte mari 

E 



ANIVERSĂRI. COMEMORĂRI 

 

8 

necazuri şi grele încercări, dar prin toate va tre-

ce drept, aşa cum a fost întreaga lui viaţă. 

Cunoscând, în închisoare, nişte năsă-

udeni de mare cinste şi demnitate, la elibera-

re, în 1956, a venit în Ardeal şi a cerut înca-

drarea în muncă la Oficiul forţelor de muncă 

din Năsăud, de unde a primit repartiţia ca 

muncitor necalificat la Depozitul de materia-

le C.F.R. – din Dealul Ştefăniţei, unde va lu-

cra până la 1 septembrie 1967, când se va 

pensiona cu suma de 689 lei, ultimul salariu 

fiindu-i 734 lei cf. Decizia nr. 3178 a Oficiu-

lui Năsăud din 13 octombrie 1967. 

În anii petrecuţi la Dealul Ştefăniţei, 

va încheia şi dactilografia lucrarea sa „Meş-

teşug şi negoţ la românii din sudul Transilva-

niei” (Sec. XVII-XIX, Bucureşti, Editura 

Academiei, 1970, 574 p.). 

Din istoria tipăririi acestei cărţi la 

Editura Academiei, trebuie să relatez un epi-

sod hazliu şi totodată foarte dureros. După ce 

se îndepliniseră toate formalităţile, numai nu 

intra lucrarea la tipar. Profesorul, necăjit, s-a 

dus la Bucureşti să vadă care este situaţia. A 

stat de vorbă cu conducerea editurii şi – pro-

misiuni şi iar promisiuni, dar nimic concret. 

Şi-a dat el seama că este ceva la mijloc, dar 

nimeni nu i-a spus nimic. Foarte supărat, pro-

fesorul iese afară şi pleacă spre centru. În Ca-

lea Victoriei, îl ajunge din urmă un funcţio-

nar al editurii, care îi spune: domnule profe-

sor, lucrarea dumneavoastră are un mare nea-

juns şi de aceea nu intră la tipar. Nu aţi citat 

deloc pe cei mai mari, dintre cei mai învăţaţi 

oameni ai pământului, pe Marx şi Engels. – 

Dar ce să caute flocoşii ăştia în lucrarea mea? 

Ei sunt autorii unui toptan de proză leşinată 

şi n-au nimic cu ţinuturile româneşti. – De-

geaba, dacă nu faceţi acest lucru, cartea nu se 

tipăreşte şi e mare păcat, cartea este foarte 

valoroasă şi dumneavoastră foarte bătrân. 

Cine se va mai ocupa de ea? Vă rog să mă 

ascultaţi, mergem împreună la prima biblio-

tecă publică, de unde împrumutăm ilustrele 

capodopere şi, până alegeţi dumneavoastră 

nişte citate, eu aduc lucrarea şi le includem 

acolo. – Dar va trebui redactilografiată lucra-

rea şi aceasta va fi foarte greu, ce ne facem? 

– Le vom scrie pe dosul paginii şi vom indica 

cu o săgeată locul unde să fie incluse”. Şi aşa 

s-a făcut şi lucrarea s-a tipărit. 

Apariţia acestei lucrări a fost mângâ-

ierea bătrâneţelor sale şi totodată recunoaşte-

rea meritelor sale ştiinţifice într-o perioadă 

foarte grea pentru dânsul. 

Prof. univ. Eugen Pavlescu a fost un 

caracter şi o conştiinţă rar întâlnită. Iată ce-i 

spunea odată unui colaborator al său de la 

Dealul Ştefăniţei: „Sunt un şurub anonim în 

Marele Complex al Statului, care, dacă nu  

şi-ar îndeplini funcţia cu precizie şi dăruire, 

întreaga maşină şi tot planul propus ar suferi, 

când toată suflarea are datoria să înţeleagă şi 

să ajute la împlinirea lui”. A avut, în viaţă, 

menirea făcliei care s-a mistuit luminând. 

Între anii 1956-1972, prof. Eugen Pa-

vlescu a locuit la Dealul Ştefăniţei, într-o ba-

racă de lemn, unde l-am vizitat deseori şi am 

cutreierat cu el peste întinsul culturii univer-

sale. Unde sunt acele vremuri, cu lumina lor 

cu tot? 

Neavând, în viaţă, pe nimeni din ai 

săi – soţia îi murise în 1946, iar copii n-au 

avut -, dorind liniştea şi pacea, în anul 1972 

se stabileşte pentru tot restul vieţii la ceferis-

tul Vasile Vlad Siminău din Săliştea de Sus, 

jud. Maramureş, unde încetează din viaţă la 6 

februarie 1977 şi este înmormântat, în aceas-

tă localitate, la 9 februarie, înconjurat de toţi 

aceia care l-au iubit. 

Cu puţină vreme înainte de moarte – 

gândindu-se la anii de detenţie şi prigoană -, 

mi-a scris: „dus la cele veşnice, adevărul îmi 

va spăla numele în ochii urmaşilor”. 

Din pensia modestă, cât şi din banii 

primiţi pentru lucrare de la Editura Academi-

ei, a ajutat mulţi nevoiaşi şi mai ales copii de 

şcoală. Nimeni n-a ieşit de la el cu mâna goa-

lă sau cu inima încărcată, pe toţi i-a mângâ-

iat, pe toţi i-a ajutat. S-a dăruit tuturor ca  

mierea din fagurele plin, de aceea la înmor-

mântarea lui mi-a zis un prieten: „a fost lu-

mină pentru cei din jurul său, şi a adus mult 

soare în inimile celor necăjiţi”. 

Eugen Pavlescu a iubit mult ţăranii 

maramureşeni şi a admirat la ei puritatea su-

fletească, cinstea şi demnitatea lor. Cu alte 

cuvinte spus, s-a simţit bine între maramure-

şeni şi a rămas definitiv aici, alături de Ioan 

Mihaly de Apşa, nu de mult adus de la Gher-

la, Tit Bud şi Gheorghe Bilaşcu. 
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În discuţii particulare, stăruia mult 

asupra unor episoade din cuprinsul istoriei 

româneşti şi aprecia mult rolul modeştilor 

meseriaşi şi negustori în dezvoltarea civi-

lizaţiei româneşti. 

Eugen Pavlescu este, alături de Ni-

colae Iorga, cel mai de seamă specialist în 

materie de meşteşug şi negoţ la români. 

Primele cursuri de cooperaţie şi legis-

laţie industrială (1925-1926) ţinute la Iaşi îi 

asigură, la noi în ţară, prioritatea absolută în 

acest domeniu. După cum se poate vedea din 

bibliografie, el a publicat lucrări foarte im-

portante în acest domeniu. 

Academia Română îi acordă, în anul 

1940, Premiul „Leon Gh. Palade”, de 80.000 

de lei, pentru lucrarea „Economia breslelor 

din Moldova” (Bucureşti, 1939), iar Ştefan 

Olteanu şi Constantin Şerban, în lucrarea lor 

„Meşteşugurile în Ţara Românească şi Mol-

dova” (Editura Academiei, Bucureşti, 1969), 

au cuvinte de aleasă apreciere în prefaţă, iar 

în cursul lucrării îl citează de 67 de ori. 

Eugen Pavlescu intenţiona să cuprin-

dă în lucrările sale întreaga istorie a econo-

miei orăşeneşti la români. Iată ce măr-

turiseşte în Cuvânt înainte la Meşteşug şi ne-

goţ..., scris la dealul Ştefăniţei, la 4 martie 

1969: „În contribuţia ce aş dori să dau la cer-

cetarea economiei orăşeneşti a trecutelor 

frământări pentru viaţă ale poporului român, 

din hotarele aşezărilor sale, Economia bresle-

lor din Moldova, a format primul volum, 

«Meşteşug şi negoţ la românii din sudul 

Transilvaniei secolele XVII-XIX» ar fi al 

doilea, pentru ca «Economia orăşenească a 

Ţării Româneşti» – ce sper să mai pot da – să 

încheie o trilogie ce s-ar încadra în Istoria 

economiei orăşeneşti din veacurile trecute”. 

Dar închisorile comuniste şi condiţiile 

grele de muncă şi viaţă de la Dealul Şte-

făniţei, cât şi vârsta înaintată, l-au împiedicat 

să realizeze acest lucru. 

Niciun moment n-a încetat să gân-

dească, să muncească, să facă ceva pentru 

progresul istoriografiei şi culturii româneşti. 

„Ca istoric şi economist cunoscător al vre-

murilor... având bătrâne documente inedite 

scoase, pe vremuri, din arhivele Franţei şi ale 

Poloniei – caut să le pun în valoare prin 

muncă intelectuală, cum dau dovadă cu ma-

nuscrisul Valachii din Moravia, cât şi alte-

le...” – scria într-un memoriu redactat în 

1970. 

Şi confesiunile continuă: „Şi în lucra-

rea ce prezint nu am făcut decât să în-

registrez, obiectiv, fenomenele economice şi 

sociale, aşa cum s-au păstrat după documen-

tele vremurilor, lipsit de părtinire şi în strictul 

respect al adevărului ştiinţific. Sunt pagini de 

luptă, de durere, mulţumire şi nădejde, aşa 

cum este croită viaţa pentru om şi norod, cu 

ridicări şi coborâri, momentane sau de dura-

tă, ale unui proces atât de complex ce este  

viaţa acestuia şi a popoarelor, în care nu tot-

deauna dreptatea a fost biruitoare” (Meşteşug 

şi negoţ [...], p. 5). 

Lucrarea Meşteşug şi negoţ [...] – în 

condiţiile în care a fost redactată – este un act 

de eroism şi jertfă pe altarul ştiinţei, pe care 

Eugen Pavlescu a servit-o cu dăruire şi devo-

tament până la capătul vieţii sale. 

Văzând puţinătatea datelor din Enciclo-

pedia istoriografiei româneşti (Bucureşti,1978, 

p. 255) şi bibliografia incompletă, fiind unul 

din apropiaţii lui, în ultima perioadă a vieţii, 

am socotit necesar să spun câteva lucruri de-

spre el, care, dacă nu le-aş fi spus eu, ar fi ră-

mas printre lucrurile de-a pururi nespuse. 

Deşi a rămas definitiv în pământul 

Maramureşului, nu s-a scris şi nu s-a spus 

nimic despre dânsul de către cercetătorii lo-

cali; probabil n-au ştiut acest lucru. 

„Tot ce arde în lume lasă urme, nu-

mai candelele bolţii albastre ard curat şi fără 

pată” (Goethe). 

Eugen Pavlescu a fost o mare conşti-

inţă a veacului său, care s-a mistuit luminând. 

Dacă, din tot ce am înfăţişat aici, nu 

păstrează în întregime pecetea frumuseţii şi a 

înălţimii de cugetare, este că omul era cople-

şitor, iar eu nevrednic; pot însă să-l asigur pe 

cititor că n-am împovărat hârtia cu nimic din 

ce nu mi-a încredinţat. 

Sunt fericit că, în trecătoarea mea via-

ţă, am avut parte să stau sub streaşina sufletu-

lui său şi să mă adăp din fântânile miraculoa-

se ale ştiinţei, să-i aduc, peste vămi şi vremi, 

smeritul meu omagiu. 

Am în bibliotecă, în ediţii originale, 

câteva din lucrările sale şi am încredinţat re-

vistei „Vatra” din Târgu Mureş studiul inedit 
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Valahii din Moravia. De asemenea, păstrez 

un dosar cu memorii şi câteva scrisori ce  

mi-au fost adresate. 

În temeiul acestor materiale şi al cer- 

cetărilor mele la marile biblioteci din ţară, 

dau, în continuare, bibliografia studiilor pu-

blicate în volum şi a celor inedite, cu o scurtă 

prezentare. 

 

Bibliografia scrierilor în volum şi manuscris ale lui  

Eugen Pavlescu 

 

 
LUCRĂRI PUBLICATE 

 
1. Istoria capitalismului românesc, Viena, 1921, 770 p., în „Anuaire des Sociétés Anonymes 

Roumaines”. Lucrare scrisă la Paris, în limba franceză, după acte oficiale, şi răspândită în toate 

instituţiile economice importante din Franţa, Belgia, Elveţia, Italia, Germania şi Austria. 

2. Georges II Rákoczy, prins de Transylvanie (1648-1660). Esai sur sa politique exterieure, Iaşi, 1924, 

133 p. Istoria politicii externe a acestui principe şi contribuţia sa la căderea lui Vasile Lupu, 

domnul Moldovei. 

3. Legislaţia cooperatistă în România, Iaşi, 1925, 168 p. Analiza acestei legislaţii aplicată în viaţa ju-

decătorească şi administrativă din România. 

4. Legislaţia asupra cooperaţiei în România şi noile proiecte, Bucureşti, 1928. 

5. Originile cooperaţiei, Bucureşti, 1931, Editura Oficiului Naţional al Cooperaţiei, 310 p. Cercetarea 

acestei probleme în România şi peste hotare cu documente inedite. 

6. La participation de la Principauté de Transylvanie à la guere de trente ans, devant l’opinion publique 

française de 1643-1645, Iaşi, 1931, 47 p. Participarea Principatului Transilvaniei la Războiul de 

treizeci de ani în opinia publică franceză 1643-1645. Însoţită de documente de epocă în limba 

franceză. 

7. Stâna satului, Iaşi, 1934, 119 p. Stabilirea caracterului economic şi social al acestui fenomen. Cu 

cercetări pe teren în Moldova, Basarabia şi Bucovina. De fapt, studiul reprezintă reluarea ampli-

ficată a unei broşuri de câteva pagini, apărută în 1930 la Iaşi sub titlul: O formă de cooperaţie in-

stinctivă (Stâna satului) - cum precizează autorul în prefaţa ediţiei din 1934. 

8. Economia breslelor din Moldova, Bucureşti, 1938, 638 p. Studiu economic şi social asupra originii, 

evoluţiei şi organizării clasei negustoreşti şi meşteşugăreşti din Moldova între anii 1400-1873. 

Lucrare premiată de Academia Română cu marele premiu „Leon Gh. Palade”, de 80.000 lei. 

9. Meşteşug şi negoţ la românii din sudul Transilvaniei (secolele XVII-XIX), Bucureşti, Editura Academiei, 

1970, 574 p. Col. Bibl. Istorică XVI. Istoricul şi implicaţiile acestei probleme în perioada indicată. 

 

 
LUCRĂRI ÎN MANUSCRIS 

 
1. Valuri, Dealul Ştefăniţei 1963 – Săliştea de Sus, 1977. Lucrare cu caracter autobiografic, înzestrată 

cu multe fotografii; 3 vol. 

2. Transilvania, ambiţii şi sacrificii istorice 1631-1636, Dealul Ştefăniţei, 1968. 

3. Valachii din Moravia. O pagină din viaţa românilor din extremitatea nordică a Carpaţilor Cehoslovaci-

ei, Dealul Ştefăniţei, 1969. 

4. Philip Gybbs, The Street of Adventure (Strada Aventurei). Traducere din limba engleză. Roman din 

viaţa ziariştilor englezi (londonezi). 

5. Diferite cursuri litografiate: Economie politică, Cooperaţie şi legislaţie industrială – ţinute la facul-

tăţile unde a predat. 

Eugen Pavlescu 
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MIHAI POP - PERSONALITATE MARCANTĂ A FOLCLORISTICII ROMÂNEŞTI  

ŞI DE REPUTAŢIE INTERNAŢIONALĂ 

- O SUTĂ DE ANI DE LA NAŞTERE - 

Pamfil BILŢIU

n folcloristica contemporană, Mihai Pop este un 

reper de bază. Activitatea sa, desfăşurată constant, 

îmbracă aspecte multiple, legate de cercetarea culturii popu-

lare. Iese în evidenţă dascălul devotat profesiei al unui nu-

măr impresionant de generaţii de studenţi, nu puţini 

devenindu-i discipoli. Merite importante a înscris ca un con-

ducător de instituţii de profil, dacă avem în vedere că a stat 

la cârma Institutului de Etnografie şi Folclor între 1965-

1975. Multă vreme a fost conducător de publicaţii periodice 

de specialitate. 

Mai întâi, Mihai Pop a fost un îndrumător al cerce-

tărilor de folclor pe făgaşuri moderne, pe care le-a direcţio-

nat constant şi cu competenţă, în acord cu realizările folclo-

risticii internaţionale. Nu putem omite aportul însemnat 

adus în privinţa stimulării cercetărilor româneşti etnologi-

ce, la care se adaugă realizările sale pe linia propagării va-

lorilor culturii noastre în lume. 

Lectura studiilor sale ne dezvăluie nu numai meto-

dologul înarmat cu temeinice cunoştinţe, ci şi modul în ca-

re a ştiut jalona principalele direcţii ale folcloristicii noastre 

din vremea în care a activat. Existau neajunsuri şi goluri 

care trebuiau remediate grabnic. În studiul său Problemele 

şi perspectivele folcloristicii noastre semnala lipsa corpu-

surilor de folclor, a cataloagelor tematice, a atlasului şi a 

bibliografiei folclorului românesc, ceea ce situa România 

în urma folcloristicii altor popoare
1
. 

În calitate de director al Institutului de Etnografie şi Folclor, a dus o adevărată bătălie pentru re-

medierea acestor neajunsuri. Sub conducerea sa, activitatea de cercetare s-a diversificat, devenind foarte 

cuprinzătoare, iar organizarea cercetărilor pe domenii tematice a deschis calea cataloagelor tematice şi a 

corpusurilor de texte. Putem aminti: Cântecul epic eroic, Tipologie şi corpus de texte, Bucureşti, Editura 

Academiei, 1983, Balada familială, Tipologie şi corpus de texte, Bucureşti, Editura Minerva, 1981, de Al. 

Amuzulescu, Colinda românească. The romanian colinda de Monica Brătulescu, Bucureşti, Editura Mi-

nerva, 1981, Catalogul tipologic al legendelor româneşti de Corneliu Bărbulescu, La typologie 

bibliographique des facetie roumaines, Bucureşti, 1969, de Sabina Stroescu
2
. 

Jaloanele trasate de către Mihai Pop, prin intermediul studiilor sale, au vizat domenii multiple ale 

culturii populare, între care basmul popular căruia îi dă o atenţie aparte, ca specie de vârf a creaţiei populare. 

Capătă importanţă, pe această linie, studiul Metode noi în cercetarea structurii basmelor populare. În acord 

cu orientările momentului din folcloristica internaţională, Mihai Pop se dovedeşte adeptul cercetărilor struc-

turaliste. Drept urmare, punctează problemele studierii structurale a folclorului, orientând cercetarea spre 

                                                 
1
 Articolul a apărut în „Revista de folclor”, nr. 1-2, 1956. V. Iordan Datcu, Contribuţii la etnologia românească, 

Bucureşti, Editura Universal Dalsi, 2004, p. 179. 
2
 Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, Vol. I-II, Bucureşti, „Saeculum”, I. O., 1998. 

Î 
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alcătuirea „unei gramatici” a literaturii orale, pe baza lingvisticii structuraliste a teoriei comunicaţiilor, teori-

ei modelelor şi semioticii
3
. 

O altă direcţie jalonată de către savantul român este cercetarea folclorului din perspectivă poetică. 

Este de importanţă, pe această linie, studiul Perspectiva în cercetarea poetică a folclorului românesc. 

Mihai Pop consideră că „poezia populară nu poate fi înţeleasă fără datele pe care le oferă o bună cunoaş-

tere etnografică a satului”. În opinia sa, poezia populară nu poate fi cercetată izolat, ci în sincretismul ei 

caracteristic în care se performează. „Poezia populară reprezintă o creaţie orală, colectivă - asociată prin 

sincretism - cu muzica, dansul, spectacolul, jocul dramatic. Într-un fenomen folcloric complex (joc, co-

lindat) nu permit receptarea izolată, cu care suntem deprinşi, în cazul poeziei culte
4
”. 

Un alt jalon de bază, dintre cele trasate de către Mihai Pop, este legat de modul cum trebuie ex-

plorate obiceiurile tradiţionale. În accepţia etnologului, ele sunt acte de comunicare şi nu concepe studie-

rea lor decât în contextul socio-cultural. Ele sunt, totodată, şi manifestări sincretice, deoarece se exprimă 

şi prin cântece, dansuri, poezie şi acte mimice dramatice
5
. 

În accepţia etnologului, obiceiurile alcătuiesc un sistem, având două componente de bază, obice-

iurile calendaristice şi cele care marchează momentele importante din viaţa omului
6
. 

Complexitatea obiceiurilor nu este examinată de către Mihai Pop din perspectiva istoriei religii-

lor, ori din cea a psihanalizei, ci din unghiul antropologiei culturale. În consecinţă, Mihai Pop nu reduce 

obiceiurile la arhetipuri şi nu le raportează la riturile primare, la gândirea prelogică. Recunoscând ca o 

trăsătură definitorie evoluţia obiceiurilor, Mihai Pop relevă fenomenul de deritualizare, schimbările ce au 

avut loc la nivelul repertoriului, al structurii poetice, observând că unele obiceiuri stăruie în actualitate 

doar prin caracterul lor ludic, spectacular, altele persistă doar ca imagini poetice, iar altele devin sărbători 

populare
7
. 

Mihai Pop a înscris merite însemnate pe linia orientării cercetărilor de specialitate, cu accent pe 

cele de teren. Deşi a fost de formaţie sociologică, 

provenind din şcoala sociologică a lui Dimitrie 

Gusti, nu a rămas tributar maestrului său. La Institu-

tul de Etnografie şi Folclor, pe care l-a condus, a al-

cătuit un colectiv de cercetări tematice, din perspec-

tivă etnologică, sincretică şi interdisciplinară a cultu-

rii populare, fiecare cercetător având bine delimitat 

domeniul de care se ocupa. Nu concepea ca folclorul 

să fie studiat unilateral, ci prin reprezentarea dome-

niilor de bază ale culturii populare: cultura materială 

şi cultura spirituală. „Trebuie să ne debarasăm de 

tendinţa folcloristicii de a studia folclorul numai 

poetic, căci el nu este numai artă. Nu putem minima-

liza importanţa deosebită ce o prezintă obiceiurile 

pentru cercetare. Să ne gândim ce date importante ar 

obţine cercetătorul preocupat cu studierea colindatu-

lui, să zicem extins la o zonă reprezentativă”, spunea la sesiunea ce a avut loc la Timişoara, în 1971. 

Se recomandă ca cercetările în teren să se efectueze în formaţii complexe de către grupuri de spe-

cialişti, care să poată explora cât mai larg diversele aspecte ale culturii populare. Un exemplu ilustrativ ni 

l-a oferit prin cercetările complexe organizate în 1970 pe Valea Cosăului, din colectiv făcând parte şi spe-

cialişti de la Institutul de Arheologie, Institutul de psihologie, Centrul de Fonetică şi Dialectologie, Mu-

zeul Satului, Arhivele Statului, din colectiv făcând parte în jur de patruzeci de cercetători, dintre care şi 

unii locali. Prin organizarea acestor echipe, Mihai Pop a umplut un gol, care se simţea în cercetarea de 

specialitate a momentului. 

Pentru a înarma cu un instrument de lucru pe cei din cercurile largi cu preocupări pe tărâmul fol-

clorului, a publicat, în 1967, Îndreptar pentru culegerea folclorului care nu este destinat doar pentru ama-

tori, date fiind multe dintre concepţiile sale expuse în lucrare. Cercetările complexe i-au stat în atenţie. 

                                                 
3
 Iordan Datcu, Contribuţii la etnologia românească, op. cit., p. 179. 

4
 Mihai Pop, Folclor românesc, Vol. I, Bucureşti, Editura „Grai şi suflet - Cultura Naţională”, 1998, p. 89. 

5
 Mihai Pop, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucureşti, 1976, p. 25. 

6
 Ibid, p. 192. 

7
 Iordan Datcu, op. cit., p. 180. 

Dr. doc. Mihai Pop (stânga) împreună cu Dr. A. 

Anderco şi cu sora lui, Elena Anderco (Ieud, 1984) 
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„Cercetarea în teren implică nu numai o bună cunoaştere a informatorilor, ci şi a mediului în care trăiesc, 

a colectivităţii pe care o reprezintă artistic. Se cere deci, pe lângă culegerea materialelor folclorice şi a da-

telor asupra informatorilor, să culegem date în legătură cu istoria, viaţa economică, structura socială etc. a 

locurilor cercetate
8
”. 

În efectuarea cercetărilor în teren, recomandă ca indispensabile metoda chestionarelor şi cea a ob-

servaţiei directe. „Astfel orientate cercetările, având la bază observaţia directă şi chestionarele, ele caută 

să obţină din memoria oamenilor cât mai multe date asupra trecutului
9
”. 

Investigaţiile în teren pe care le recomandă erau cele „de adâncime” şi preconiza să fie făcute „în 

timp şi spaţiu”, cu lărgirea planului de investigaţie. „Lărgirea planului de investigaţie este indicată, atât 

pentru verificarea informaţiilor, cât şi pentru a afla opinia colectivităţii sau a anumitor categorii ale ei în 

legătură cu diferite fapte sau fenomene studiate
10

”. 

Mihai Pop a depus strădanii pe linia orientării pe făgaşuri moderne a cercetărilor de specialitate, 

folosindu-se de multiple ocazii şi mijloace: sesiuni de comunicări, simpozioane, mese rotunde, festivaluri 

legate de valorificarea culturii populare, fiind prezent în orice loc a fost invitat. La Institutul de folclor, 

sau acasă la dânsul, a purtat de multe ori discuţii cu noi, cei care depuneam strădanii pe tărâmul folcloru-

lui. Nu putem omite articolele numeroase pe care le-a scris şi care cuprindeau probleme metodologice, la 

care se adaugă interviurile pe care le-a dat diverselor publicaţii, apoi emisiunile de la radio şi televizor. 

Numărul publicaţiilor la care a colaborat a fost impresionant. Ne amintim de articolele publicate în „Ma-

gazin istoric”, „Secolul XX”, „Orizont”, „Viaţa Românească”, „Informaţia Bucureştiului” etc. 

Mihai Pop a fost pentru noi, cei mai apropiaţi, cercetătorul scăpărând de idei inedite şi originale. 

Într-o discuţie, care a avut loc între noi la locuinţa dascălului, ne spunea că „orice folclor are mai multe 

sau mai puţine motive originale: 3, 4, 7, 12, dar folclorul românesc singur deţine supremaţia, căci are 33 

de motive originale”. 

În opoziţie cu susţinătorii dispariţiei folclorului, susţinea că „nu dezvoltarea industrială, nu civili-

zaţia ucide folclorul, ci nepăsarea cu care este tratat. Folclorul reînvie chiar în zonele supraindustria-

lizate”. 

La Congresul Internaţional de Etnologie ţinut la Paris, definiţia dată de Mihai Pop culturii popula-

re sau mai exact conceptului de cultură populară a stârnit, aşa cum ne-a informat însuşi profesorul, un ma-

re interes, graţie noutăţii, caracterului de sinteză a conceptului, veridicitatea şi temeinicia lui. „Folclorul, 

în accepţiunea largă a cuvântului, în sensul de ştiinţă a culturii populare, de etnologie, cuprinde toate ace-

le producţii culturale, prin care omul se adresează semenilor lui, înăuntrul grupurilor sociale, în care tră-

ieşte sau înafara lor, prin care grupurile comunică între ele cu reprezentările forţelor naturii, deci cu re-

prezentările mitologice. Comunică, emite mesaje. Şi pentru a emite mesaje are coduri: coduri prin care cel 

ce emite îşi poate încifra mesajul, iar cel ce recepţionează îl poate descifra, dar el, acest om nu a ajuns 

niciodată să teoretizeze aceste coduri. Le cunoaşte gramatica fără a o fi scris niciodată. Deci folclorul sur-

prinde latura negramaticalizată a omului, iar cercetarea ştiinţifică folcloristică e, de fapt, elaborarea gramati-

cii diferitelor limbaje, prin care se face comunicarea (verbal, muzical, coregrafic, de comportament etc.)
11

”. 

În opinia dascălului, aşa cum a afirmat la o masă rotundă, „folclorul face parte din marea cultură 

a naţiunii. Poetul Mioriţei e la fel de mare ca şi Eminescu. Vom renunţa la unul când vom renunţa la celă-

lalt”. La unul dintre simpozioane am notat o altă idee importantă care nu poate fi pusă la îndoială. „Orice 

cultură folclorică este un act de mediere, prin care omul din popor găseşte soluţii mediatoare, care îl fac 

să se ridice peste confruntările cotidiene”. 

În variantele de colind în care ni se narează complotul celor mai mulţi ciobani faţă de cel 

„străinel”, Mihai Pop menţionează: „că la baza conflictului stă opoziţia dintre statutul actanţilor. Opoziţia 

fundamentală se produce între cel mic şi cei mari, între cei puternici - cel slab, între agresivitatea celor 

mulţi, legaţi prin relaţie de rudenie, şi cel străin, care poate fi străin de familie, străin de neam
12

”. 

Potrivit opiniei lui Mihai Pop, folclorul este parte integrantă a patrimoniului cultural. „Poezia lui 

Eminescu sau Arghezi, Lucian Blaga sau Ion Barbu, opera lui Brâncuşi - în adâncurile lor - dau soluţii ar-

                                                 
8
 Mihai Pop, Îndreptar pentru culegerea folclorului, Bucureşti, Casa creaţiei populare, 1967, p. 54. 

9
 Ibid, p. 56. 

10
 Ibid, p. 58. 

11
 Mihai Pop, Conceptul de cultură populară. Manuscris. Vezi şi Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, Folclor literar ro-

mânesc, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1976, p. 36-47. 
12

 Sugestiile au fost comunicate la colocviul organizat de cercul de folclor al Universităţii Timişoara (noiembrie 

1973). Vezi I. Chiş Şter, Folclor şi obiceiuri din localitatea Boiu Mare (II), în „Studii şi articole”, Vol. III, Baia 

Mare, 1981, p. 150. 
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hetipale marilor probleme ale omului, pe care le găsim de veacuri, în ceea ce numim creaţie folclorică”. 

Reiese cu limpezime că Mihai Pop a aşezat cultura populară nu numai la baza marii noastre literaturi, ci şi 

la baza artei noastre culte, de căpătâi. 

La sesiunea de comunicări de la Sighetu Marmaţiei din 1973, Mihai Pop a şocat asistenţa cu ori-

ginala şi inedita sa părere despre rosturile jocurilor de măşti, cărora le dă o cu totul altă interpretare. „În 

ceea ce priveşte jocurile cu măşti poate că acestea nu se leagă de chestiuni foarte complicate, în legătură 

cu strămoşii. Ele pot fi pur şi simplu nişte jocuri, adică ceea ce au fost Saturnaliile romane, sfârşitul peri-

oadei rituale şi ceremoniale, perioadă grea pentru că nu-i uşor să trăieşti în ceremonial. Dimpotrivă, une-

ori e mai greu să trăieşti în acel plan superior sacral. Şi pentru ca să ieşi din acel plan şi să intri din nou în 

cotidian ai nevoie să te dezlegi; jocurile cu măşti sunt un fel de refulare. Prin ele te ascunzi în dosul măştii 

să poţi face ce nu faci în cotidian. În acest fel, jocurile cu măşti sunt, la sfârşitul perioadei rituale, un fel 

de purificare, permiţându-ne să intrăm mai liberi în perioada nouă care vine
13

”. Prudent cum a fost cu 

afirmaţiile, Mihai Pop trece această teorie sub semnul probabilităţii. 

Mihai Pop a fost un veritabil ambasador al culturii româneşti peste hotare, aducându-şi, pe linia 

propagării ei în lume, un aport însemnat. În 1971 a fost ales preşedintele Societăţii Internaţionale de Etno-

logie. În această calitate, dar şi în cea de participant la o serie de congrese internaţionale sau de membru 

al unor foruri ştiinţifice internaţionale (a fost membru al Societăţii Internaţionale de Semiotică, al Societă-

ţii Internaţionale de Cercetare a Naraţiunilor Populare, al Societăţii Americane de Ştiinţe Sociale
14

), a dus 

o adevărată bătălie pentru promovarea marilor valori ale culturii populare româneşti în lume. Mihai Pop a 

avut, ca nimeni altul, un simţ deosebit al relaţiilor cu cercetătorii etnologi din străinătate, pe care i-a atras 

către cultura noastră populară, îndeosebi asupra celei maramureşene. 

În scopul popularizării culturii populare româneşti peste hotare, a publicat un număr impresionant 

de studii într-o serie de publicaţii străine şi în limbi de circulaţie, dintre care amintim Laografia (Atena), 

Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae (Ungaria), Fabula (Germania), Deutches 

Iahrbuch für Volkskunde (Germania)
15

. Mihai Pop a fost şi profesor consultant şi a predat cursuri de fol-

clor în Statele Unite şi alte ţări, propagând valorile folclorului românesc şi în această calitate. 

Dascălul etnolog a rămas neşters din memoria noastră, a celor care l-au cunoscut, ca om care ne-a 

cucerit cu personalitatea sa. Ori de câte ori îl asaltam, noi cei mai tineri, ne primea cu aceeaşi dragoste şi 

bucurie, manifestând o omenie rar întâlnită. Cel mai plastic şi mai sugestiv portret îl datorăm unui fost co-

leg sighetean cu care a colaborat la „Graiul Maramureşului” apărut la Sighet în 1932. „Înalt, solid, cu pri-

vire limpede şi directă, cu pas sigur şi apăsat, te cucereşte prin simplitate şi modestie. Avându-l în faţă, 

eşti cuprins de sentimentul docilităţii. Rapid capeţi convingerea că e cuviincios şi că trebuie să-l asculţi. 

S-a născut anume ca să fie profesor, un mare profesor, dar nu temut, ci iubit. Omul acesta cu temperament 

molcom, îţi inspiră o infinită încredere în virtuţile nepieritoare ale poporului român
16

”. 

Un episod al vieţii sale, consumat încă pe când era elev ne dă şi mai mult măsura personalităţii 

sale şi ne conturează mai bine pe cel care a fost Mihai Pop. Cu prilejul bacalaureatului susţinut la Liceul 

Dragoş Vodă din Sighet, în urma rezultatelor deosebite obţinute la învăţătură i s-a acordat, drept recom-

pensă, un ceas de aur. L-a refuzat foarte politicos, cerând să fie dăruit celui mai sărac dintre colegi
17

. 

Prin activitatea sa de mare importanţă, din multe puncte de vedere, Mihai Pop rămâne un reper de 

bază al folcloristicii româneşti şi universale.   

 

 

                                                 
13

 Anul Nou, lectura unui discurs ceremonial, în „Folclor românesc”, Vol. II, Op. cit., p. 297. 
14

 Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, Vol. I, Op. cit., p. 297. 
15

 „Folclor literar românesc”, Vol I, op. cit., p. 207-266. 
16

 Ion Berinde, Mihai Pop, Cuvântare cu prilejul sărbătoririi lui Mihai Pop la 80 de ani, 1987. 
17

 Ibid. 
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CAIETUL BIOBIBLIOGRAFIC ANIVERSAR MIHAI POP -100 

Adrian POP 

fârşitul anului 2007 aduce, la 18 noiembrie, o dată care înseamnă ziua de naştere, cu 

un secol în urmă, a unuia dintre cei mai de seamă oameni de cultură pe care i-a dat 

Maramureşul.  

Folclorist, etnolog, cercetător de renume mondial al culturilor sud-est europene, laureat al 

premiului Herder (1967), membru de onoare al Academiei Române (2000), profesorul univ. dr. 

Mihai Pop provenea dintr-o străveche familie de nemeşi maramureşeni, iar tatăl său a fost preot 

greco-catolic. 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare a marcat acest eveniment prin realizarea 

unui caiet biobibliografic aniversar, Mihai Pop – 100, în cadrul Serviciului de Informare Biblio-

grafică şi Documentară de către Ana-Maria Brezovszki, Ana Grigor şi Florina Vanciu. Lucra-

rea aparţine seriei Personalităţi maramureşene. Aniversări, iniţiată de Laura Temian. 

Caietul biobibliografic cuprinde patru capitole distincte ca tematică şi structură: 

A. Repere biografice 

B. Bibliografia operei 

C. Referinţe critice 

D. Iconografie 

Primul capitol prezintă studiile şcolare şi universitare încununate cu titlul de doctor do-

cent în ştiinţe filologice, cariera didactică împletită cu o prodigioasă activitate ştiinţifică şi de 

cercetare, toate acestea reflectate de o intensă şi consecventă activitate publicistică. De aseme-

nea, sunt marcate distincţiile de care s-a bucurat în timpul vieţii, culminând cu premiul Herder şi 

alegerea sa ca membru de onoare al Academiei Române (în ultimul an de viaţă). 

Capitolul al doilea este cel mai consistent şi reuneşte :  

 Volume: 3 titluri, însoţite de referinţe critice; 

 Volume în colaborare: 2 titluri, însoţite de referinţe critice; 

 Volume traduse: 4 - din literatura cehă; 

 Volume îngrijite, prefaţate şi/sau postfaţate: 45; 

 Studii şi articole: 

 a) în volume: 15; 

 b) în periodice: 105; 

 Recenzii: 5; 

 Interviuri: 26. 

Capitolul al treilea cuprinde referinţe critice, atât în 

Şcoala lui Mihai Pop - Volum dedicat profesorului Mihai 

Pop la cea de-a 90-a aniversare, ediţie apărută la Râmnicu 

Vâlcea, în 1997 şi îngrijită de Gh. Deaconu şi Ioan St. Lazăr, 

cât şi în volumele unor nume prestigioase ale etnologiei ro-

mâneşti şi internaţionale (Gh. Vrabie, Romulus Vulcănescu, 

Adrian Fochi, H. H. Stahl, Dimitrie Gusti, Mihai Coman, 

Claude Karnooh, Gail Klingman, Pamfil Bilţiu, Georgeta 

Corniţă, Vasile Latiş etc.). De asemenea, un număr impresi-

onant de referinţe critice întâlnim în periodice, multe dintre 

acestea fiind maramureşene. 

Ultima parte cuprinde iconografia, cu 18 trimiteri, în special din cărţile sau publicaţiile 

apărute în Maramureş.  

Lucrarea la care am făcut referire în rândurile anterioare este utilă atât pentru cercetătorii 

folclorului autohton, cât şi ca punct de pornire pentru posibilii biografi ai venerabilului profesor 

Mihai Pop.  

S 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Etnolog&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Maramureş
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ARTA CENTAURULUI 

Gheorghe Chivu 

95 de ani de la naştere 

Angela-Monica JUCAN 

„Hieroglifa prin care este înscris [Centaurul] în cercul zodiacal se mulţumeşte să evoce săgeata orientată în sus,  
într-un unghi învecinat cu 45°, şi tăiată de o linie perpendiculară pe punctul său median. Se degajă simbolica unei mişcări 
care pleacă dintr-un centru şi se îndepărtează de el, a unui elan de expansiune în direcţia ascendentă, reţinută însă de 
greutatea liniei care întretaie săgeata. / În cele două linii care se întretaie ghicim imediat natura dublă a semnului, evocată 
de altfel şi de corpul mixt al centaurului, pe jumătate cal, pe jumătate om. Cele patru copite se sprijină pe sol, de unde, 
precum Anteu, centaurul îşi trage forţa originară; dar în acelaşi timp capul i se înalţă către cer, iar săgeata e orientată spre 
stele. Şi putem adăuga că, pentru om, calul este ceea ce e, pentru săgeată, arcul. Într-adevăr, partea animalică reprezen-
tată de cal simbolizează forţa instinctivă pusă în slujba omului care o foloseşte într-un scop elevat: centaurul este cea mai 
frumoasă imagine a transmutării valorilor, a sublimării, a trecerii de la uman la suprauman

1
”. 

 

ntr-un alt număr al revistei noastre, încercam o demonstraţie  - făcută în urma consultă-

rii unor documente oficiale -  a faptului că Gheorghe Chivu s-a născut, aşa cum e con-

semnat în certificatul lui de naştere, la 2 decembrie 1912 (zodia Săgetător) şi nu la 15 iulie 1914 

(zodia Racului), cum (cel puţin în a doua jumătate a vieţii – în perioada lui sigheteană) a susţinut 

artistul. 

Fără a amplifica prea mult argumentaţia noastră, reiterăm, pe suportul documentelor neo-

ficiale, de data aceasta, ideea că Gheorghe Chivu împlineşte, spre sfârşitul acestui an, 95 de ani 

(din care, 21 petrecuţi, deja, în eternitate). 

Documentele neoficiale - cele fără sigilii ale autorităţilor - sunt lucrarea artistică a pictoru-

lui-poet. Ele sunt repere tot atât de sigure, am îndrăzni să afirmăm, ale unui creator din zodia Săge-

tător. Pentru că ansamblul creaţiei lui Gheorghe Chivu aparţine, fără niciun dubiu, Centaurului. 

„Cutează, omule, şi fii vrăjitor”. 

 

 PICTURA 

Pictura lui Gheorghe Chivu este rezultatul unei gândiri nobil-echine. Aici e multă libertate 

(contururi neobişnuite în lumea naturală), împreună cu multă intransigenţă (drumuri, râuri, diguri, 

elemente vestimentare sau anatomice etc. trase, parcă, cu rigla). Aici, în pictură, sunt, de asemenea, 

ascunzişurile Pelionului
2
. Aici se concentrează esenţa bine camuflată în aparenţă

3
. O pictură, de 

exemplu, este intitulată Ceasul, dar cu greu poţi descoperi ceasul - mic, în spatele unei fructiere 

înalte, dominate, paradoxal, la rândul ei, de nişte flori pictate pe fundal. Elementul secundar devine 

magistral. Şi esenţa nu o constituie nici „ceasul”, nici „fructiera”, nici „florile”. Esenţa e trecerea. 

Perisabilul (atât „frumosul”, cât şi „utilul”: florile, fructele, obiectele) pândit de timp (ceasul „as-

cuns”). Altă lucrare plastică se numeşte Scaun la mansardă. Şi, bineînţeles, nu există niciun ele-

ment-soluţie al unei mansarde. Să o evoce, însă, da, reuşeşte pe deplin pictura. Mansarda este un 

cuib. Un adăpost construit nici, absolut, în cer, nici, direct, pe pământ. Un concentrat protectiv te-

restro-uranic. O locuinţă plasată, oarecum, interplanetar. Imediat după acoperişul ei începe cosmo-

                                                 
1
 André Barbault, Zodiacul, Bucureşti, Humanitas, 1995, p. 386. 

2
 „Chiron s-a născut [...] din dragostea lui Saturn (sub forma unui armăsar) cu o nimfă oceanidă, Filira [Philyra], fiica lui 

Thetis; ea a fost atât de dezolată de faptul că dăduse naştere unui monstru, încât, la rugămintea ei, zeii au transformat-o în 

tei. Centaurul a crescut şi s-a retras într-o peşteră la poalele muntelui Pelion, în Tesalia” (ibid., p. 391). 
3
 „Se poate spune că accederea lui Chiron la onorurile cereşti reprezintă, pentru Hercule, o eliberare spirituală. De 

atunci înainte, admiraţia pentru stăpânul lui va putea să fie deplină, fiind detaşată de monstruosul «înveliş mate-

rial»” (ibid., p. 392). 

Î 
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sul, unde totul e definitiv şi totul e în mişcare. Gheorghe Chivu face să se vadă, însă, numai com-

plementul mişcării: scaunul – indicator al aspectului sedentar - şi nici acesta nedistingându-se prea 

bine. Dar, în faţa lui, pe o nevăzută masă, sunt sugestii ale interiorizării (asimilare, încorporare): un 

fruct şi ale exteriorizării (euforie şi radiaţie): o băutură dublu semnalată prin recipientele ei (o sticlă 

şi un pahar – amândouă cupe -: baraj, izolare, dar şi cuprindere). Consistenţa şi volatilul. Între sca-

un şi sticlă, este o carte voluminoasă, deschisă pe la primele ei pagini. Cunoaşterea (asimilare supe-

rioară) abia începe. Şi suntem la mansardă. Adică aproape în cer. Şi alcoolul
4
 e gata să umple at-

mosfera. Imaginaţia îşi poate lua zborul. Înţeleptul şi înţelegătorul Chiron. 

Drumurile pictate de Gheorghe Chivu par piste de întins galop şi pornesc, aproape totdeau-

na, din partea de jos a ramei tabloului. Ele sugerează puncte de plecare (de eliberare
5
) şi nu locuri 

de sosire (de fixare). Se poate descoperi, în aceste drumuri, şi o cursă tragică, de-o viaţă întreagă, a 

artistului prea puţin înţeles, spre celălalt – care, însă, nu-i niciodată, să-l aştepte, în vreo zare oricât 

de îndepărtată. „Eu eram lângă voi şi nu m-aţi cunoscut, nu m-aţi chemat” – explică, liric, Chivu, 

în manieră hristic-parabolică, în poezia Iertare. În afară de aceasta, drumurile lui Chivu nu sunt 

circulate. Ele sunt mai mult de-atât: sunt nişte căi posibile. Admirat, centaurul nu e, totuşi, dorit. 

Din cauza jumătăţii sale de cal. Din cauza deosebirii, a excepţionalului fiinţei sale, a ieşirii din 

rând. Asemenea lui Chiron, locul de linişte al artistului este pe firmament
6
. „Voi sta de lume depar-

te, / De grijile lumii deşarte, / Ca-n vânt răsfoită de nimeni o carte”. Traseele lumii acesteia rămân 

geo-metrii. Ieşită dintr-un calcul al spaţiului şi al formelor, cubistă, pictura Săgetătorului Gheorghe 

Chivu semnifică, pe de altă parte, un instinct de dominare şi control. 

Dorinţa de stăpânire se vede mai ales în picturile lui Chivu care au ca subiect floarea. Or-

dinul, familia sau specia (identitatea) florilor sunt, de cele mai multe ori, neclare. Prea puţin in-

dividualizate, florile acestui pictor sunt subordonate total esteticului. De regulă, ele sunt „flori 

rupte”, „flori tăiate”
7
 – traumatizate, rănite şi răpite spaţiului lor natural, dar descătuşate (având 

partea de fixaţie – rădăcina - amputată şi fiind oferite altui orizont). Totuşi, emanciparea lor este 

sub control, pentru că vaza - cupă, şi ea (semn şi al închiderii artistului în propriu-i interior) - es-

te nelipsită din acest tip de compoziţie. Vaza înlocuieşte, în diluţie, solul grădinii susţinând, arti-

ficial, viaţa florii. Frumuseţea – trebuie să înţelegem de aici – este obligatorie. Dar şi sacrificială. 

„Chiron este simbolul iniţiatului, care a învins natura sa inferioară (personalitatea sa)
8
”. 

Formele, în general, ca şi volumele, sunt realizate mai mult din linii îmbinate în colţuri, însă, 

deşi această rezolvare picturală angulară a reprezentării indică un creator preocupat de precizare, 

„precizările” lui Gheorghe Chivu nu sunt din lumea noastră, concretă. Ci din una proprie hieraticului. 

Indiferent cum pictează Chivu arborii, elementul lor de constanţă este coroana – nu de 

frunze (care, căzătoare, îi vor inunda poezia), ci de crengi, crengi evidenţiate, uneori, în tehnică 

„radiografică”. Ramurile sunt, de obicei, tubulare, cu capetele ascunse în frunzişul nedetaliat re-

prezentat, ceea ce se traduce: intensă viaţă lăuntrică şi impulsivitate neexteriorizată, mascată 

într-o atitudine prevenitoare. Centaur pursânge. 

Culoarea nu este niciodată dulce, necum dulceagă. Ea are chiar un gust amărui. Limpede, 

însă, culoarea lui Chivu este extrasă din flacoanele lui Chiron
9
. Privirea picturilor lui Gheorghe 

                                                 
4
 Gheorghe Chivu, în viaţa lui cotidiană, n-a băut şi n-a fumat. Imaginaţia lui vine din luciditate. Zodie de foc (defi-

nită de incandescenţa minţii) şi, totuşi, cumpătată (raţională, rece): Săgetătorul. 
5
 „Dinamism orientat spre nemărginire, într-acolo ne conduce săgeata” (ibid., p. 387). 

6
 „Hercules [...] avea să-l ucidă mai târziu [pe Chiron] printr-o fatală neîndemânare [nimerindu-l, din greşeală, în 

genunchi, cu o săgeată otrăvită]. Cu toate că a fost îngrijit de Heracles, şi că moştenise nemurirea de la tatăl său 

(Saturn), Chiron suferea groaznic de pe urma veninului Hidrei [din Lerna]; a implorat, deci, de la Jupiter, putinţa 

de a muri. Împlinindu-i-se dorinţa, a fost ridicat la cer şi formează constelaţia Săgetătorului” (Ibid., p. 391-392). 
7
 „Ideograma sa îl reprezintă [pe Chiron] cu o ramură stilizată în mâna stângă, indicând puterea asupra naturii şi vin-

decarea prin plante” (Dan Ciupercă, Astrologia în noua eră. Manual de astrologie modernă, Bucureşti, Safire, 

1994, p. 122). 
8
 Ibid., p. 122. 

9
 De la poalele muntelui Pelion, Chiron „vâna cu Diana în păduri şi era pasionat de astronomie şi botanică, devenind 

mai ales expert în plante medicinale. Acest lucru, ca şi numele lui care evocă dibăcia manuală, îndreptăţeşte legenda 

ce face din el educatorul multor eroi, ca Iason (în greceşte: a vindeca), pentru care a întocmit calendarul Argonauţilor, 
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Chivu nu produce încântare (ieftină) ci formidabilă bucurie. Lucrările plastice ale acestui pictor 

vin totdeauna cu o surpriză. Nu numai în imaginaţie, ci chiar vizibil, pe pânză, lumea se 

dovedeşte a avea un potenţial ideal. Nu e o realitate. Dar e o tonică speranţă. Pe drept cuvânt, 

zugrăvelile acestui artist sunt opere de leac. 

 „Ce animal superb era calul şi civilizat”. 

 

 

 POEZIA 

 

„Şi ca din vis, aeve, cu mersu-i de centaur, / Ierbos i-apare-n cale un munte de bărbat”. 

Poezia lui Gheorghe Chivu e imaginată şi întreţinută de jumătatea-om a Centaurului, în 

asociere cu Pegas. „Luai cu mine arc, săgeţi,- armura / Iubirilor, pornit să cat minunea; / Am 

prins acolo-n cuib numai căldura / În care a sălăşluit sălbăticiunea”. 

În paralel cu pictura care nu şi-a plecat linia supraomenesc-modernistă în faţa gustului 

vremii comuniste, poezia lui Chivu, deşi începuse prin a fi avangardistă, îşi păstrează caracterul 

modern, dar acesta devine un modern (omenesc-) moderat. În cele mai fanteziste din versurile ei, 

poezia lui Chivu este umanistă, în timp ce pictura, fără a fi „realistă”, lasă o impresie de stricteţe. 

Prima e produsul pasiunii (poezia i-a fost, lui Chivu, hobby, nu „meserie”) omului din Centaur, a 

doua – al harului consolidat şi desăvârşit prin studii – din care, cealaltă făptură a centaurului n-a 

cedat nimic. „Chiron este un simbol al interogaţiei umane în faţa problemelor vieţii şi morţii, a 

relaţiilor de la cauză la efect şi a disproporţiei uluitoare care poate să existe între ele. Sensul 

ascuns ce trebuie atribuit semnului poate, aşadar, să se rezume la dureroasa experienţă de 

căutare a analogiilor. Este una din primele atitudini ştiinţifice!
10

”. (Toată lumea a putut constata 

că Gheorghe Chivu a avut şi vocaţie pedagogică, adăugând, însă, vocaţiei, ştiinţa didactică.) 

Vârful săgeţii Arcaşului Chivu e înmuiat în apa izvorului Hippocrene şi urmăreşte tocmai 

Empireul. Poezia lui Gheorghe Chivu este făcută de omul care ţinteşte spre Cer. Acelaşi Centaur. 

Înaripat, însă. Şi, în vers, nu e nicio urmă de colţ; aici totul e lin şi blând onduleu. Linia nu mai e 

riguroasă, ci liber curgătoare. Chiron, în tendinţa lui umană, se simte bine supus în faţa măreţiei 

Lumii lui Dumnezeu
11

. Ceea ce, în pictură, era supraputere, în poezie întrece în catifelare 

balsamică (tot de-a lui Chiron) şi mătase. 

În poemele lui Gheorghe Chivu totul aspiră spre Cer. „Orizontul s-a ridicat nărăvaş în 

picioare”. „Arată-mi numele fluviilor în vaporii de sus”. Poetul cu „fruntea în soare” înalţă, lu-

mii şi Cerului, omului şi lui Dumnezeu, versuri. „Iată-mă azi la ţărmii mei pontici, / Faţă în faţă 

cu apriga mare, / Cu înspăimântătoarea, copleşitoarea ei frumuseţe, / Opunându-i neostenitului 

ei ritm / Suitorii mei iambi, hotărâtele mele trohee”. 

Aromată şi, în acelaşi timp, tămăduitoare, poezia lui Gheorghe Chivu, ca şi pictura lui, 

poartă, foarte clară, gravura nativului celei de-a noua zodii. Un om-miracol. Un Săgetător. Un 

centaur. Cum nici nu mai există. Deci, veritabil. 

„Toate în flacără să le preschimb, / După fantastica formă a inimii mele”. 

 

                                                                                                                                                             
Enea, navigator încercat, Esculap, medic model, Nestor, Teseu, Ahile, Ulise, Castor şi Pollux, şi chiar Hercule 

[...]” (André Barbault, lucr. cit., p. 391). 
10

 André Barbault, Zodiacul, p. 392. 
11

 Omitem să luăm în discuţie aici gândirea încă politeistă a mitologiei căreia-i aparţine centaurul. 



ANIVERSĂRI. COMEMORĂRI 

 

19 

 

 

 

... FUGIT IRREPARABILE TEMPUS...  
 

- Vasile Grigore Latiş - 
(28 oct. 1933 – 29 aug. 2007) 

Adrian POP 

i iubea pe clasici şi pe romantici cu 

egală măsură, dar se dăruia şi urmaşi-

lor lui Walt Whitman printre fire de iarbă, cei 

care puteau înnoda speranţa în trifoaie de no-

roc..., îi admira pe oamenii Renaşterii şi pe cei 

ai secolului Luminilor... Nu uita nicicând să 

amintească risipa subtilă a homericului ascuns 

iliadesc, nici erorile profeticului infern dantesc. 

Se lupta cu tragediile răpusului Hamlet şi în-

cerca să învie mefistofelicul faustian dincolo de 

parabola lui Goethe... 

Devenea, fără ezitări, ca un res-

pectuos esenian contemporan - între conver-

tirea lui Saul din Tars până la revelaţia lui 

Marin Preda - explicând nemuritoarea ex-

presie „Dacă dragoste nu e, nimic nu e”, sub 

ochii uimiţi ai celor cărora le vorbea - cel mai 

iubit dintre pământeni... 

L-am văzut zâmbind caduc în timp ce 

vorbea despre avarul lui Molière, zbuciumat 

de ispitirea mefistofelică a lui Faust, vulcanic 

explicând tragediile homericului conflict tro-

ian, transfigurat de analogia dintre Platon şi 

Aristotel... o permanentă zbatere între nevă-

zutul intuit şi cotidianul rămas la stadiul de 

himeră... mereu simţit, rareori asumat... 

Adept al zicerii biblice - „cel care se 

simte fără greşeală să ridice piatra” - a urmat 

un destin binecuvântat. Înainte de toate a fost 

un gânditor... nu un filosof... A reuşit să ră-

mână în ceea ce noi numim conştiinţă prin 

însăşi puterea sa de a forma gândiri, izvorâte 

dintr-o minte despuiată de prejudecăţi... A 

format oameni, nu clişee... Era mereu acelaşi, 

profund, senin şi detaşat de toate... 

A fost, în egală măsură, poet, păstor 

(de cugete) şi maestru (al cuvintelor), editor 

al cărţilor de valoare, căutător de Frumos şi 

Bine! De la cărţile sale rânduite spre cer-

cetarea tuturor putem doar a reînvăţa istoria 

civilizaţiei româneşti cu deschidere spre uni-

versalitate... fără teama că ne-am putea rătăci 

în labirinturile sale...  

Prieten al tuturor, Poetul a risipit cu-

vintele ca pe nişte torţe luminătoare ale sal-

vării prin artă... Vedea, iluminat, că la ieşirea 

din peştera întunecată a celui ţinut în cătuşele 

restrictive ale necunoaşterii, poezia nu mai 

stă în lanţuri, ci erupe ca un vulcan... 

Maestru al învăţăceilor, Profesorul „a 

ars” etapele obişnuitei „sorbiri” a literaturii 

universale, rostind inimitabil troheii, iambii 

şi psalmii unui timp apus; le-a redat tuturor 

printr-o tehnică rostitoare şi un joc de scenă 

ieşite din comun - aproape mereu în limba lor 

de origine... stârnind elogii şi pasiuni... 

Plecat în munţi, a rescris Mioriţa din 

zorii Maramureşului în vorbe cântătoare... 

dincolo de păstori şi alături - zi de zi - cu ei... 

Mereu egal cu sine, i-a surprins adesea pe cei 

din jur revenind la condiţia de cioban care 

paşte oile, le îngrijeşte şi ajunge să respecte 

toate tradiţiile într-o suire transcendentală... 

Avea o voce gravă, cu inflexiuni no-

bile, de muzică studiată şi grai limpezit... 

când le vorbea studenţilor despre marii artişti 

Î 
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ai antichităţii sau despre creatorii unui sistem 

de gândire universal, valabil până în zilele 

noastre, când punea bazele unei ipotetice 

„academii socratice”, însă reuşea să treacă 

într-un alt registru fonic - „mult mai înalt şi 

mult mai senin” - când îi aducea împreună pe 

Schiller, Goethe, Dante, Michelangelo, Leo-

nardo, Mozart, Verdi, Beethoven, Bach sau 

Wagner într-un magic creuzet al sincronis-

mului antic din care rezulta sinteza perfectă a 

unui spirit creator (era tot muzicalitate şi vers 

rostitor)... o recreere a tărâmului primordial, 

în care, discret, a pătruns şi nu l-a mai pără-

sit... 

Cât despre privirea sa... aceasta depă-

şea un paradox pe care, cu sărace cuvinte,  

l-am putea numi déjà-vu... îl regăseam şi-n 

versurile lui Cervantes (visătorul Don Quijo-

te), în cadre de filme yankee (stop-cadru pe 

rictusul genialului Anthony Hopkins în Tăce-

rea mieilor) ori îl vedeam pe el însuşi - trans-

figurat în celebra-i rostire către Diotima... 

Un Om al Renaşterii transferat, para-

doxal, în aceste vremuri, o rara avis (lati-

nească sintagmă ce spune doar că el este şi va 

rămâne un excepţional produs al acestor lo-

curi), cel care ar fi putut face o carieră de 

dascăl în marile universităţi ale lumii.  

Avea charisma unică de a-şi fascina 

auditorii, cum poate doar Eliade şi Culianu 

au reuşit să facă în cel mai elitist mediu uni-

versitar de dincolo de Atlantic. 

Vasile Latiş a ales să rămână aici, să 

nu uite de monahul N. Steinhardt din restriş-

tea Rohiei, de Grigore Leşe cu horile înnoda-

te în grumaz sau de bivolii păscuţi prin 

„pampasul” Cufoaiei natale... 

Şi-a iubit mama cu acea odihnă rosti-

toare care izvorăşte numai şi numai din pris-

pa casei părinteşti, iar vindecare nu se mai 

află pe veci... 

Plecat să-şi întregească imensa-i sete 

de cunoaştere, undeva la graniţa Câmpiilor 

Elizee cu tărâmul fiilor născuţi din „pântece 

femeiesc”, ori plătind tribut luntraşului 

Charon, cel despre care facem vorbire şi-a în-

vins condiţia umană prin însăşi menirea sa 

pământeană de la care nu a abdicat nicicând... 

Vorbea cu o uşurinţă care sfida mai 

mereu retorica clasică (des practicată în vre-

murile noastre de oratorii demagogi), spu-

nându-şi, modest, doar punctul de vedere 

asupra subiectului în cauză... Era omnipre-

zent, deşi nimeni nu a ştiut vreodată cum reu-

şea asta pentru că nu refuza, principial, nicio 

invitaţie la un eveniment cultural! 

Memoria afectivă îl readuce în privire 

acelaşi... El este Dincolo... însă, la urma ur-

melor, ce înseamnă moartea?! Doar un prag... 

de care, uneori, nu ne lovim decât cu creşte-

tul... şi revenim mereu, totdeauna alţii şi to-

tuşi, aceiaşi... 

 

Şi dacă e adevărat că timpul le aşază 

pe toate în matca lor firească, atunci vergi-

liana rostire din titlu nu face decât să ne rea-

mintească proverbiala sa înţelepciune ce ne 

avertizează asupra timpului nostru... cel pe 

care trebuie să nu îl înşelăm, aici, în acest 

plan... 
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FESTIVALUL ŞANSELOR TALE 

Natalia RUS 

n perioada 5–10 noiembrie 2007 a avut loc la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia 

Mare „Festivalul Şanselor Tale. Săptămâna educaţiei permanente”, instituţia noas-

tră fiind partener regional şi implicând, la rându-i, alte biblioteci din judeţul Maramureş. 

Promotor şi coordonator este Institutul de Cooperare Internaţională al Asociaţiei Univer-

sităţilor Populare Germane, organizaţie ce a sprijinit şi finanţat în ultimii 13 ani dezvoltarea şi 

modernizarea Educaţiei Adulţilor din România la standarde europene. 

Festivalul de anul acesta s-a desfăşurat sub sloganul: „EDUCAŢIA - EGALITATE DE 

ŞANSE” şi s-a urmărit încurajarea participării pe tot parcursul vieţii la actul de învăţare, promo-

varea oportunităţilor de învăţare în vederea dezvoltării personale a individului şi a integrării 

socio-profesionale, promovarea parteneriatelor şi a cooperării pentru susţinerea procesului de 

educaţie continuă, transfer de bune practici la nivel naţional şi european, lobby pentru cunoaşte-

rea şi susţinerea educaţiei adulţilor de către autorităţile locale şi naţionale. 

În cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” s-au desfăşurat activităţile: 

- Dezbatere: Jurnalismul: „Fantezie, investigaţie şi atitudine”. Cadrul normativ şi etic al 

jurnalistului. Au participat reprezentanţi media şi studenţi ai Universităţii de Nord şi ai Universi-

tăţii „Vasile Goldiş” - secţiile de jurnalistică. 

- Expoziţie de carte: Schimbări în Europa - schimbări în mass media. Cultura media. 

- Vernisaj: Expoziţia de caligrafie a artistului sud coreean Ji Won Park Yangjun. Sub egida 

Ambasadei Republicii Coreea, expoziţia a fost realizată, în Salonul artelor al Bibliotecii Judeţene, 

în colaborare cu Centrul Cultural Coreean din Cluj-Napoca şi revista „Cetatea culturală”. 

- Lansare de carte: Voices of contemporary poets. Selection and English version by Dan 

Brudaşcu, Cluj-Napoca, Romanian SEDAN Publishing House, 2007. 

- Rolul enciclopediilor în educaţia permanentă. De la „mica” enciclopedie la enciclopedia 

electronică - via internet - de vorbă cu elevi ai claselor primare veniţi în vizită la bibliotecă. 

- Expoziţia: Enciclopediile universale ale mileniului II destinate copiilor şi adolescenţilor. 

În participarea la „Festivalul Şanselor Tale” au fost implicate încă patru biblioteci - 

orăşeneşti şi comunale. Astfel, la Biblioteca Orăşenească din Vişeu de Sus s-au organizat 

manifestările culturale: 

- Dezbatere pe tema: Pagini din istoria antică şi medievală în viziunea artistului plastic - 

într-o oră deschisă ţinută de profesorul de desen Alexandru Szabo. 

- Expoziţie: Albumul de artă în colecţiile Bibliotecii Orăşeneşti Vişeu de Sus. 

- Lansare de carte: Noncopilăria şi maturitatea postmortem (o zonă, o epocă, un destin), 

autor Lupu Petrovan. 

Biblioteca comunală din Rozavlea şi-a înscris în program o dezbatere pe marginea 

compunerilor realizate de elevii claselor a VIII-a cu tema: Satul natal - trecut, prezent şi viitor şi 

expoziţia de carte: Lumea satului - motiv de inspiraţie în literatura română. 

La Mireşu Mare a avut loc activitatea Lectura elevilor - obligatorie, suplimentară, de 

plăcere - masă rotundă cu participarea învăţătorilor, profesorilor de limba şi literatura română, a 

elevilor, completată cu un medalion şi o vitrină de carte cu tema: Repere maramureşene în lite-

ratura română: Ion Pop. 

Biblioteca Orăşenească din Baia Sprie a realizat, în colaborare cu Grupul Şcolar 

„Transport Auto – C.D.I.”, o dezbatere pe tema: Formarea profesională continuă - între necesi-

tate şi legalitate şi o expunere despre Lecturile esenţiale - elemente definitorii în cultivarea şi 

desăvârşirea personalităţii şi a perfecţionării profesionale. 

Î 
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ORIGINEA CALIGRAFIEI

 

Youngsuk PARK 

 

u există o dată precisă în istoria chino-coreeană. Legenda spune că, în timpul domni-

ei Împăratului Galben, o persoană numită Cang Jie a inventat limba chineză. Caligra-

fia a apărut după inventarea limbii. Putem data această invenţie cu 4600 de ani în urmă. Ceea ce 

este interesant este faptul că descoperirile arheologice de după naşterea noii Chine au confirmat 

că în partea de Est limba a apărut cu 4500 de ani în urmă. Prin urmare, caligrafia a intrat atunci 

în faza ei embrionară. 

 Această pictură sau desen este alcătuită din trei părţi: partea superioară, de mijloc şi de 

jos. Partea superioară este un soare rotund. Sub el este o lună. Un munte înalt cu cinci vârfuri es-

te la bază. Unii specialişti consideră că acesta ar reprezenta originea lui Dan („răsăritul soare-

lui”), cu soarele deasupra unui nor (sau poate deasupra lunii la asfinţit), pe vârful unui munte. 

Acelaşi desen apare în inscripţii pe oasele sau carapacea unei broaşte ţestoase, pe vechi vase de 

bronz, în sigilii mai mici şi în manu-

scrisele obişnuite de mai târziu. Ori-

ginea desenului respectiv este pictura. 

Din punctul de vedere al caligrafiei, 

am putea considera soarele din desen 

la fel de rotund ca un cerc. Luna 

seamănă puţin cu un val. Muntele es-

te desenat cu pensula, sugerând pute-

re. Formele lunii şi ale muntelui sunt 

bine proporţionate pe stânga şi dreap-

ta, sugerând ideea de echilibru. Dis-

punerea este redusă sus şi mai mare 

la bază. Partea de sus e rotundă, cea 

de jos lată. Aceasta sugerează ideea 

de statornicie. În ce priveşte caligra-

fia, litera este bine scrisă sub raportul 

tehnicii, structurii şi prezentării. Are 

un puternic simţ ritmic. 

 În Coreea, ca şi în China şi Ja-

ponia, caligrafia a fost de mult timp 

considerată o formă de artă. Caligrafia 

este o artă ce datează de la începuturile istoriei şi este practicată pe scară largă până azi pe întreg 

cuprinsul Orientului Îndepărtat. Caligrafia coreeană provine din forma scrisă a scrierii chineze în 

care fiecare literă e formată dintr-un număr de semne de diferite forme, înscrise într-un pătrat ima-

ginar. Şi este concepută pentru a transmite un sens special. Totuşi, nu e nevoie să cunoşti literele 

                                                 

 Cuvântul rostit de prof. Youngsuk PARK – şefa Centrului Cultural Coreean din Cluj-Napoca – la vernisajul Ex-

poziţiei de artă caligrafică a artistului sud coreean Ji Won Park Yangjun, deschisă la Biblioteca Judeţeană „Petre 

Dulfu” în perioada 8-22 noiembrie 2007 şi realizată în colaborare cu redacţia revistei „Cetatea culturală”. Versiunea 

românească a expunerii a fost realizată de prof. univ. dr. Dan Brudaşcu – redactor-şef al revistei „Cetatea culturală”. 

N 

Instantaneu de la vernisaj. De la stânga la 

dreapta: Georgeta Corniţă, Youngsuk Park,   

Dan Brudaşcu, Vasile Leschian. 
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chinezeşti pentru a-i aprecia frumuseţea. Pentru că, în esenţă, caligrafia este o artă abstractă. Trebu-

ie să vedem în ea contrastul dintre alb şi negru, armonia sau buna dispoziţie. Spaţiul alb îşi are sen-

sul său, la fel ca şi cel negru. Coreenii au folosit în scris caracterele chinezeşti până în jurul secolu-

lui al II-lea d.Hr., începând cu perioada celor Trei Regate, când literatura chineză a fost predată în 

universităţile regale şi în instituţiile de învăţământ superior conduse 

de stat. Alfabetul coreean Hangul a fost inventat în 1446, totuşi cali-

grafii clasici coreeni au scris mai degrabă în chineză decât în coreea-

nă până relativ târziu. Cărturarii coreeni clasici au practicat caligrafia 

ca o formă esenţială a pregătirii lor, cu scopul de a deveni oameni 

respectaţi pentru inteligenţa şi priceperea lor. În rândul claselor soci-

ale ale vechii Corei, arta a fost percepută ca un proces necesar al dis-

ciplinei mentale pentru un om cultivat. Funcţia practică a caligrafiei 

ca scriere de mână sau mijloc de comunicare a fost deseori umbrită 

de implicaţiile filozofice atribuite actului executării ei. Inspiraţia de 

bază a caligrafiei ca şi a tuturor celorlalte arte ce-au înflorit în vechea 

Coree este natura. Cărturarii coreeni au încercat să înţeleagă legile 

naturii şi să devină una cu natura. Fiecare linie, fiecare punct sau spa-

ţiu din caligrafie sugerează forma unui obiect din natură, aşa încât 

fiecare linie a unei lucrări de caligrafie trebuie făcută să exprime via-

ţa, aşa cum fiecare rămurea a unui copac este vie. Acest semn al vie-

ţii, existenţa energiei vieţii este însă şi trăsătura caligrafiei ce distinge 

liniile ei de cele ale unei lumi mecanice sau imitate. Pictura coreeană 

pe teme literare este considerată o extensie a caligrafiei bazată pe 

aceeaşi disciplină sub aspectul vitalităţii, ritmului şi economiei de li-

nii. O lucrare de caligrafie se atârnă pe perete şi se admiră, fiecare 

linie fiind apreciată pentru atributele ei, cerneala pentru tonul ei, iar 

întreaga compoziţie pentru puterea, individualitatea, vitalitatea ei ş.a.m.d. Tehnic vorbind, liniile 

pensulei caligrafului şi compoziţia se fac fără vreo reatingere sau umbră şi cu spaţii bine echilibrate 

între linii. O asemenea spaţiere se obţine doar după ani de pregătire şi practică. Dar dexteritatea în 

mânuirea pensulei şi cultivarea sensibilităţii estetice nu constituie singurele elemente esenţiale pen-

tru înţelegerea naturii fundamentale a artei caligrafiei. 

 Uneltele unui caligraf sunt puţine: peniţa, călimara, pensula şi hârtia. Aceste piese au fost 

denumite afectuos „cei patru prieteni ai unui cărturar”. S-a acordat mare atenţie alegerii şi menţi-

nerii lor întrucât au slujit adesea ca măsură a gustului estetic al proprietarului şi a percepţiei sale 

cu privire la frumos. 

 Ji Won Park Yangjun, protagonistul nostru de azi, care a vizitat Cluj-Napoca anul acesta, 

în luna iunie, cu prilejul primei sale expoziţii în România, nu poate fi, din păcate, împreună cu 

noi, azi. Totuşi, vă rog să-mi permiteţi să vă transmit tuturor cele mai calde salutări ale sale. Ji 

Won este un pasionat caligraf care a dedicat acestei forme de artă mulţi ani de activitate. El este 

recunoscut drept unul din cei mai proeminenţi caligrafi din Coreea deoarece a câştigat câteva din 

cele mai exigente şi prestigioase competiţii de gen. Din fericire, totuşi, avem aici lucrările lui Ji 

Won şi posibilitatea de a cunoaşte cât de rafinate opere de caligrafie a realizat. O caligrafie fru-

moasă nu e un aranjament simetric, ci, mai degrabă, o formă a mişcărilor coordonate ale unui 

dans-impuls rafinat şi spontan, a mişcării, pauzei de-o clipă, voioşiei şi a interacţiunii forţelor ac-

tive combinate pentru a realiza un tot echilibrat. Totul armonizându-se cu natura şi neprovenind 

dintr-o articulare umană. Ji Won îşi exprimă şi individualitatea sa, respectiv caracterul său copi-

lăros, gentileţea, căldura şi, uneori, realismul, deşi se luptă să atingă stadiul divin al Absenţei. 

Da, îmi amintesc că mi-a spus că încearcă să ajungă dincolo de propriul eu. 

 Vă mulţumesc tuturor pentru participare. 
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LINIA CARE TRECE PRIN SUFLET…

 

Larisa LAZĂR 

anul IV, Universitatea de Nord Baia Mare 

Secţia Arte Plastice, Pictură 
 

iterele, reprezentând idei perfecte de sunet, au un caracter internaţional, universal. Sune-

tele unite la un loc nasc cuvinte cu caracter naţional. Mai multe cuvinte nasc o propozi-

ţie sau o frază cu caracter particular, unic şi, invers, tensiunea unicului poate naşte cuvântul naţi-

onal, iar acesta - simboluri universale”. Cuvintele lui Nichita Stănescu şi-au împlinit esenţa şi în 

contextul acestei expoziţii. 

 Cele 25 de lucrări ale artis-

tului Ji Won Park Yangjun expuse 

aici, în Salonul artelor al Bibliote-

cii „Petre Dulfu”, ne întâmpină şi 

ne învăluie în ritmul şi misterul lor. 

 Ştim că limbajul scris sau 

vorbit este impregnat cu valori 

simbolice: imagini, idei, emoţii, 

sentimente, sonorităţi, grafisme, în 

tot ce exprimă, dar şi în ceea ce nu 

exprimă. În momentul în care lim-

bajul scris devine caligrafie (scrie-

re frumoasă), el capătă încă o va-

loare simbolică. Trăim într-un ceas 

când nimeni nu mai crede în cuvânt şi 

limbă, ci în comunicare şi limbaj. Cu-

vântul este formă de manifestare a ideii, 

grafismul - materializare a conceptului. 

 Gândirea în imagini ce are cu 

precădere, ca ideal, frumosul este gândi-

rea copilăriei şi adolescenţei, iar gândi-

rea în noţiuni e specifică maturităţii. Di-

ferenţa dintre acestea este acel „ceva” 

care se pierde, acel „ceva” care formea-

ză materia pură a limbajului artistic, pe 

care artistul îl descoperă în aceste lu-

crări. Ne propune o descriere a intimită-

ţii formelor şi nu doar a „exteriorităţii” 

lor. Aici formele nu sunt doar vizuale, ci şi melodice, statice, ritmice, gramaticale, logice, spiri-

tuale, nu doar o înşiruire de simple semne. 

 Un poet ar putea fi invidios! Aceste lucrări de pictură „vorbesc”: au verbe, metafore, 

ritm, dinamism, „povestesc” de adâncimea minţii, înălţarea spiritului, curgerea lină a râului vieţii 

şi lasă libertatea de a întrezări figuri umane, fizionomii, peisaje. 

                                                 

 Prezentare în deschiderea Expoziţiei de artă caligrafică a artistului sud coreean Ji Won Park Yangjun, organizată, 

în perioada 8-22 noiembrie 2007, la Biblioteca „Petre Dulfu”, de Centrul Cultural Coreean din Cluj-Napoca, în co-

laborare cu redacţia revistei „Cetatea culturală”, la iniţiativa Ambasadei Coreei la Bucureşti. 

L 

Aspect din Expoziţia de caligrafie co-

reeană a lui Ji Won Park Yangjun 
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 Alternanţa static/mişcare poate fi percepută dialectic atât în structura cuvântului, cât şi în 

cea a grupurilor de cuvinte. Are un caracter exterior şi unul interior: exterior - cuvântul văzut, 

scris, are o panta rhei, o trecere a semnului de la prima la ultima literă şi, starea lui statică - sen-

sul. 

 În lucrările expoziţiei de faţă, linia devine pictură. Simbol al continuităţii, linia capătă o 

plasticitate aparte, devine metaforă, în primul rând ca încărcătură simbolică, apoi, ca rostire, ca 

gest. 

 Transparenţa şi opacităţile acestor linii sinuoase obţinute prin tensionarea sau eliberarea 

penelului pe hârtie, pot crea o aparentă tratare lapidară, însă este vorba de o gestică spontană, dar 

anterior elaborată, iar grafia are o anumită viteză în execuţie, cu degradeuri tonale, cu modelaj de 

clar-obscur. Se relevă impactul pensulei încărcate de tuş pe hârtie, punctul - ca pornire, apoi dez-

voltarea punctului în linie. 

 Suportul acestor lucrări nu 

poate fi altul decât cel pe care-l 

asociem imediat cuvântului CALI-

GRAFIE: hârtia, iar în acest con-

text, ea capătă mult mai multe va-

lenţe simbolice, fiind, ea însăşi, 

marea invenţie a Extremului Ori-

ent.  

 Formele grafice sunt rele-

vate de cromatica suportului, în 

câteva lucrări amintind de hârtia 

din carnetul copilăriei, îngălbenit 

de timp şi pătat de rugină. Aici 

surprinde artistul acel „nu ştiu ce” 

pierdut pe drumul dintre gândirea 

în imagini şi cea în noţiuni: copi-

lăria şi amprenta timpului. 

 Roşul, prezent în fiecare 

lucrare, de intensităţi şi dimensi-

uni diferite, creează echilibrul şi 

evidenţiază centre de interes, iar 

sigiliile impregnate-point-sech a-

cordă prestanţă şi înnobilează fie-

care lucrare. 

 Astfel, maestrul caligraf, 

pictorul, artistul, practică o teorie 

magică a viziunii asupra lumii. 

 Mulţi pictori spun că se 

simt priviţi de lucruri. Caligraful 

se simte privit de lumea semnifi-

cativă a pictogramelor, încercând, 

cu sprijinul lor, o străpungere spre 

inima propriului sine.  
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OASPEŢI DIN DIASPORA ROMÂNĂ LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „PETRE DULFU”: 

CONSTANTIN ERETESCU ŞI SANDA GOLOPENŢIA-ERETESCU 

Antoaneta TURDA 

oi, 14 iunie 2007, Biblioteca noas-

tră s-a bucurat de un eveniment 

deosebit: lansarea cărţii renumitului sociolog 

Anton Golopenţia: Românii de la Est de 

Bug. Masiva lucrare, în două volume, apăru-

tă graţie fiicei sale, cunoscuta lingvistă ame-

ricană de origine română, Sanda Golopenţia-

Eretescu, prezintă, în cele 1526 de pagini şi 

câteva fotografii, un amplu studiu sociologic 

despre românii care trăiau, la începutul dece-

niului 4 al secolului XX în depărtatele ţinu-

turi dintre Bug şi Nistru. 

 Acest eveniment editorial care aduce 

în atenţia cititorilor toată truda depusă de cea 

mai mică echipă de cercetare sociologică ro-

mânească (din care au făcut parte intelectuali 

de orientare politică diversă, printre care 

Constantin Brăiloiu şi cunoscutul fotograf 

Economu) pentru cel mai întins teritoriu stu-

diat, a prilejuit tuturor celor aflaţi în sală re-

întâlnirea cu soţii Constantin Eretescu (cu-

noscut ca prozator şi folclorist, precum şi ca 

profesor de antropologie culturală şi folclor 

la Rhode Island School of Design) şi Sanda 

Golopenţia-Eretescu, profesor titular (din 

1990) la Catedra de studii lingvistice a Uni-

versităţii Brown din Providence, Rhode 

Island S.U.A. 

 Deşi au părăsit ţara natală în anul 

1980, românii s-au putut bucura de prezenţa 

Domniilor lor, de câteva ori, după 1990, fieca-

re reîntoarcere acasă, fiind pentru noi, cei ră-

maşi aici, adevărate clipe de bucurie. Dintre 

vizitele făcute în România, aceasta este a do-

ua, în Maramureş (prima a fost în anul 2004, 

cu prilejul lansării volumului Learn to sing, 

my mother said : Songs of the Woman of Breb 

= [Hori de femei din Breb]. - Baia Mare : Edi-

tura Ethnologica, 2004), ţinut de care Sanda 

Golopenţia este strâns legată sufleteşte prin 

amintirea tatălui său, prieten cu folcloristul de 

origine maramureşeană, Mihai Pop. 

 Nu doresc să relatez aici, în detaliu, 

desfăşurarea acestei lansări (de altfel au făcut-o 

cât se poate de bine toate cotidienele locale: 

„Glasul Maramureşului”, „Graiul Maramure-

şului” şi „Informaţia zilei de Maramureş”) mo-

derate de Dl. director Teodor Ardelean, ci doar 

să reamintesc, aici, în paginile revistei noastre, 

faptul că Sanda Golopenţia-Eretescu, această 

cercetătoare care are 45 de ani de muncă de 

cercetare şi căreia lingvistica românească îi da-

torează nişte titluri de pionierat, a fost, la înce-

putul carierei sale, bibliotecară, perioadă în ca-

re, probabil, a învăţat să îşi exerseze tenacitatea 

care a ajutat-o, acum, să dezvăluie, graţie mul-

tor ore petrecute prin arhive, portretul aşa de 

viu al tatălui său. 

 Lansarea acestei cărţi şi prezenţa soţi-

lor Eretescu la Biblioteca Judeţeană „Petre 

Dulfu”, dincolo de emoţia de a vedea şi auzi 

doi intelectuali de marcă ai diasporei române, 

a fost, pentru mine, un prilej de a-mi reamin-

ti, în primul rând faptul că, de la plecarea din 

ţară, Domniile lor au fost prezenţi mereu în 

paginile revistelor româneşti de pretutindeni, 

cum ar fi „Lupta”, al cărei redactor a fost, în-

tre 1983-1989, Constantin Eretescu şi „Ori-

J 
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gini”, cu articole şi eseuri ce dezbat teme di-

verse, cum ar fi condiţia imigrantului, recep-

tarea literaturii române în străinătate, antro-

pologie socială, precum şi studii de literatură 

şi lingvistică. În al doilea rând, această întâl-

nire de neuitat, mi-a readus în memorie toate 

lucrările celor doi pe care le deţine biblioteca 

noastră şi pe care le voi enumera în încheie-

rea acestor rânduri: 

 

 

 

Constantin Eretescu: 

 

III 16738; 398/E65 - Fata Pădurii şi Omul nopţii: în compania fiinţelor supranaturale.- Bucureşti: 

Editura Compania, 2007. 

 II 51460 - Feţele lui Ianus: America Văzută de aproape.- Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale 

Române, 2001. (colecţia Eseuri) 

 II 49868; 821.09-rum/E65 - Folclorul literar al românilor : o privire contemporană.- Bucureşti : 

Editura Compania, 2004. 

 II 47650; 821rum/E65 - Vrăjitoarea familiei şi alte legende ale oraşelor lumii de azi.- Bucureşti : 

Editura Compania, 2003. 

 

 

 

Sanda Golopenţia-Eretescu: 

 

 II 47509; 821rum/G68 - Chemarea mâinilor negative.- Bucureşti : Cartea Românească, 2002. 

 II 39104; 821-91rum/G68 - Desire Machines : A Romanian Love Charms Database.- Bucharest : 

The Publishing House of the Romanian Cultural Fundation, 1998. 

 II 43755; 57/G68 - Intermemoria : studii de pragmatică şi antropologie.- Cluj-Napoca : Dacia, 

2001. 

II 49951; 821rum/G68 - Learn to sing, my mother said : Songs of the Woman of Breb = [Hori de 

femei din Breb].- Baia Mare : Editura Ethnologica, 2004). 

 II 34; 811 rum/V34 - Vasiliu, Emanuel şi Golopenţia, Sanda – Sintaxa transformaţională a limbii 

române.- Bucureşti : Editura Academiei R.S.R, 1969. 

II 48861 - Vămile grave.- Bucureşti : Editura Univers, 1999 (colecţia Recuperări. Eseişti români 

din exil). 
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PREZENŢE ALE DIASPOREI ROMÂNE  

LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „PETRE DULFU”: FLAVIA COSMA 

Antoaneta TURDA 

 
 

a 20 octombrie a.c., iubitorii de 

poezie din Baia Mare au avut un 

prilej de revelaţie spirituală ocazionat de lan-

sarea volumului de versuri al Flaviei Cosma 

Cântece la Marea Egee. Evenimentul a avut 

loc în sala de lectură a Bibliotecii „Petre Dul-

fu”. 

 Numele Flaviei Cosma, aşa cum din 

păcate, pe nedrept, se întâmplă cu majoritatea 

reprezentanţilor diasporei române, este cu-

noscut probabil de puţini din românii care am 

rămas în ţară, fie din proverbiala ignoranţă 

românească, fie pur şi simplu dintr-un soi de 

invidie foarte bine mascată de toţi cei care nu 

ne-am încumetat să „ne căutăm fericirea” 

aiurea, în lume. Pentru cei ce nu cunosc ni-

mic despre Domnia sa, voi spune doar că s-a 

născut în 5 iunie 1938 la Oradea, rămânând 

repede fără mamă, ceea ce îi va marca pro-

fund existenţa. În ciuda greutăţilor legate şi 

de schimbarea de regim a anilor ’50, Flavia 

Cosma răzbate prin viaţă cu o tenacitate de 

invidiat, reuşind să urmeze Facultatea Elec-

tro-Energetică din cadrul Universităţii din 

Bucureşti, apoi un Masterat în Inginerie Elec-

trică precum şi Şcoala Populară de Artă, cla-

sa actorie. În 1974, „cu un copil de 3 ani şi 

două geamantane”, părăseşte România cu 

destinaţia Canada, fiind însetată de libertate. 

Impactul cu „lumea tuturor posibilităţilor” a 

fost cutremurător, aşa cum a mărturisit la 

lansarea ultimei sale cărţi: „O perioadă de 4-

5 ani am urât Canada pentru că mi s-a părut 

groaznic să trăiesc doar pentru a aduna bani”. 

Dar cu timpul aşezându-se lucrurile, prover-

biala sa tărie interioară a ajutat-o să pătrundă 

în lumea canadiană, unde a lucrat aproape 25 

de ani pentru o televiziune multiculturală din 

Toronto şi unde este deja un nume cunoscut 

atât în rândurile scriitorilor români, cât şi ale 

celor canadieni (menţionez aici că scrie şi în 

limba engleză, având şi volume publicate în 

această limbă). 

 Volumul Cântece la Marea Egee, pu-

blicat la Editura Ars Longa din Iaşi, bucu-

rându-se de o prefaţă semnată de cunoscuta 

traducătoare a multor opere din literatura ro-

mână în limba polonă, Dr. Irena Harasimo-

wicz-Zarzecka şi scris cu ocazia unei şederi în 

insula Rhodos, adună, în cele 74 de pagini, 

versuri ce amintesc, prin voluptatea trăirilor, 

de lirica Magdei Isanos şi a Anei Blandiana 

dar şi de cea a Ioanei Crăciunescu, aceasta din 

urmă, ca şi Flavia Cosma, folosind deseori 

marea drept cadru de exprimare a tuturor fră-

mântărilor sufleteşti. 

În poezia Flavei Cosma găsim acel 

farmec pictural care ne aminteşte de poeziile 

lui Ion Pillat, poeta fiind, poate, mai originală 

prin combinaţii de culori cum ar fi: galben-

albastru, verde-alb, verde-albastru, roşu-

verde, roz-galben-violet etc. Aspectul pictu-

ral fiind predominant în acest volum, cititorul 

are în faţa ochilor în primul rând frumuseţea 

insulei, în versuri ca: 

 

Trepte de piatră, tocite de timp, 

Săpate pe vremuri în stâncă, 

Urcă anevoie spre ruine ; 

Sus pe culme, trei capre şi-un ied, 

Mestecă iarba fierbinte, 

Zorele sălbatice ţes mândre covoare, 

Violete şi roz… 

 

dar şi zgomotul mulţimii vizitatorilor care, 

deseori alungă misterul insulei încărcate de 

istorie, zgomot ce împiedică acea stare de 

L 
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meditaţie care o apropie de Divinitatea la ca-

re autoarea apelează mereu: 

 

„Tineri cu ochi stinşi în taverne mă-mbie; 

Eu caut o biserică, 

Eu caut o solie, 

Trec fără să iau seama 

Pe sub poarta Sfântului Anton, 

Bolţile gem de flori în cascade, 

Uşile-nalte stau ferecate acum 

Pasul mă poartă pe căi neumblate”. 

 

 Nefiind doar o simplă spectatoare a 

universului, poeta îşi pune mereu întrebări de 

natură existenţială, meditând mult asupra 

destinului uman, aspect bine reliefat în Cân-

tecele 27-31 unde urmăreşte ciclul vieţii de la 

adolescenţă la bătrâneţe, reuşind să redea 

aceste etape ale existenţei omeneşti atât de 

bine prin folosirea aliteraţiilor conform eta-

pelor descrise: pentru adolescenţă vocala a, 

iar pentru anii bătrâneţii a consoanelor m, s, ş 

ce redau acel şuierat ce ne sugerează moar-

tea. 

 Lectura volumului, într-o lume atât de 

pragmatică ca cea de azi, ar putea nu doar să 

ne ducă cu gândul într-o parte mirifică a lu-

mii, ci ar putea să ne ajute să înţelegem mai 

în profunzime câteva mărturisiri ale autoarei 

pe care nu le voi comenta aici, lăsând liberta-

te de interpretare tuturor celor care citesc 

aceste rânduri sau a celor ce vor mai trece 

pragul Bibliotecii „Petre Dulfu” pentru a se 

delecta şi cu celelalte cărţi ale Flaviei Cosma 

care se află în colecţiile noastre (Cină cu de-

moni : versuri; În braţele tatălui : poezii; 

Rhodos sau Rhodes sau Rodi : jurnal senti-

mental). Aceste câteva mărturisiri sunt: 

1. „Scrisul face parte din fiinţa mea inte-

rioară” 

2. „Nefericirea cu poezia merg mână-n 

mână”. 

3. „Scriitorul mediocru nu e mai talentat 

în exil iar memoria sa nu se micşorează când 

trece graniţele ţării”. 

 

În ceea ce priveşte condiţia scriitoru-

lui în exil, mărturisirile sunt următoarele: 

1. „Când pleci, patria e limba în care 

scrii”. 

2. „Scriitorul care pleacă o face dintr-o 

mare suferinţă, din dorinţa de a cunoaşte 

adevărul”. 

3. „Odată ajuns în ţara adoptivă, scriitorul 

exilat are câteva variante de a-şi alege un 

drum: să nu mai scrie, să scrie cu un foarte 

mult autocontrol, să plece sau să răspundă cu 

dibăcie la întrebări de genul: Dacă tot ai ple-

cat, de ce mai scrii despre‚ ţara ta pentru că 

tot nu mai îi simţi pulsul...” 

Având un puternic simţ al realităţii şi 

al adevărului, Flavia Cosma, în ciuda tuturor 

întrebărilor incomode, rămâne totuşi o fiinţă 

a cărei căldură sufletească nu este înlocuită 

niciodată de brutalitatea adevărului spus 

tranşant, nu atât din dorinţa de a pune la 

punct pe cineva cât din continua căutare a 

acelui adevăr spre care probabil tindem mulţi 

dintre noi dar, din diverse motive, nu îl 

căutăm cu atâta ardoare.  
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CÂTEVA CUVINTE DESPRE ACTUALITATEA PRINCIPIILOR  

LUI SHIYALI RAMAMRITA RANGANATHAN 

Ioana DRAGOTĂ 

 

ceste rânduri sunt scrise în 

onoarea unui ilustru bărbat indi-

an, Shiyali Ramamrita Ranganathan 

(1892-1972), care, 

prin viaţa şi acti-

vitatea lui, a con-

ferit noi dimensi-

uni conceptelor de 

pasiune şi devo-

tament faţă de 

profesia de biblio-

tecar.  

Profesor 

de matematică fi-

ind, în anul 1923, preia postul de bibliotecar 

al Universităţii din Madras, post la care vrea 

să renunţe după câteva săptămâni. Într-o ul-

timă tentativă de a-l convinge să rămână bi-

bliotecar, universitatea îl trimite în Anglia, la 

un curs superior de biblioteconomie, urmând 

ca, la întoarcere, dacă îşi va menţine dorinţa, 

să i se aprobe reluarea activităţii la catedră. A 

plecat în Anglia dorind să scape de munca de 

bibliotecar, s-a întors în India clasificând, cu 

zelul unui convertit şi după un sistem pro-

priu, conceput pe durata studiilor, biblioteca 

vaporului cu care călătorea. S-a dedicat mun-

cii de bibliotecar şi cercetării bibliotecono-

mice timp de aproape o jumătate de secol, 

până în ultimele zile ale vieţii sale.   

(O biografie amănunţită poate fi găsită în 

portalul S. R. Ranganathan,  

http://www.isibang.ac.in/library/index.htm. 

Menţionez, dar nu pentru a-i da vreo anume 

semnificaţie, faptul că, în dicţionarul nostru 

enciclopedic, numele lui nu figurează. Lectu-

ra biografiei lui S. R. Ranganathan, plină de 

învăţăminte, poate fi utilă tuturor biblioteca-

rilor, în mod aparte celor pasionaţi, mai ex-

puşi primejdiei de a cădea în ispita părerii de 

sine.) 

Punctele de maxim ale activităţii şti-

inţifice în domeniu sunt Clasificarea Colon 

– primul mare sistem analitico-sintetic de 

clasificare faţetată, creat ca răspuns la nea-

junsurile sesizate la Clasificarea Zecimală 

Universală (mi se pare demn de remarcat fap-

tul că, la baza sistemului enumerativ de clasi-

ficare CZU, stau ideile unui matematician şi 

fizician european, André Marie Ampère) şi 

elaborarea celor Cinci legi ale biblioteco-

nomiei. Cele două mari sisteme de clasifica-

re, impresionante construcţii ale inteligenţei 

umane, reflectă, poate, şi două moduri diferi-

te de a vedea lumea.  

În ceea ce priveşte legile biblioteco-

nomiei, Shiyali Ramamrita Ranganathan e-

nunţă lucrurile fundamentale într-o manieră 

simplă şi clară - trecerea timpului nu a făcut 

decât să le confirme valabilitatea: 

 

Books are for use.   

(Cărţile sunt pentru a fi citite.) 

 

Every reader, his book.   

(Fiecărui cititor, cartea sa.) 

 

A 
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Every book, its reader.   

(Fiecărei cărţi, cititorul ei.) 

 

Save the time of the reader.  

(Economisiţi timpul cititorului.) 

 

A library is a growing organism.  

(Biblioteca este un organism în creştere.) 

 

Sunt afirmaţii de o evidenţă zdrobi-

toare. De remarcat că, în patru dintre ele, este 

menţionat, sau subînţeles, cititorul. Nimic 

mai firesc. Bibliotecile există pentru că, şi 

atâta timp cât, există cititori/utilizatori. Acest 

lucru trebuie să-l avem în vedere în toate 

momentele activităţii noastre. De asemenea, 

în trei dintre legi, se face referire explicită la 

cărţi. Mă prevalez de legea „biblioteca este 

un organism în creştere” – în sensul de diver-

sificare a funcţiilor, astfel încât, în spiritul le-

gilor lui Ranganathan, şi pentru a simplifica 

lucrurile, voi spune „cărţi”, dar voi înţelege 

„orice document de bibliotecă”. 

Toată lumea este de acord cu cele 

cinci legi şi consideră că le respectă. Dar oare 

este adevărat? Iată câteva metode curente 

prin care sunt încălcate: regulamente prea re-

strictive, programe de funcţionare necores-

punzătoare, indisponibilizarea pentru perioa-

de nejustificat de lungi a fondului (prin acţi-

uni de: renovare, mutare, reorganizare, in-

ventariere, igienizarea spaţiului, prin men-

ţinerea pe perioade lungi în expoziţii, deca-

laje în prelucrare etc.), organizarea defectu-

oasă a spaţiului, lipsa de coerenţă şi claritate 

în dispunerea fondului, acces dificil la cărţi, 

grija pentru gestiune care degenerează în dis-

tribuirea excesivă în regim de sală de lectură, 

restricţia de a da pentru împrumut o carte 

scumpă, în condiţiile în care sunt şi cărţi 

(grupa calculatoare, de exemplu) a căror uzu-

ră morală e foarte rapidă astfel încât dacă nu 

circulă la timpul lor, li se ia şansa de a mai 

circula, formalism excesiv, proceduri limita-

tive şi greoaie de împrumut, restricţii de tot 

felul, „lăcomia” bibliotecarilor-cercetători 

care pun mai presus interesele lor de infor-

mare/documentare, necunoaşterea fondului 

de către bibliotecari (toate situaţiile când citi-

torului nu i se face nici o ofertă, deşi infor-

maţia există), lipsa de politeţe în relaţiile cu 

cititorul şi câte altele or mai fi existând... 

Cititorul trebuie avut în vedere în lua-

rea tuturor deciziilor privind biblioteca, de la 

politica de achiziţii, prelucrarea fondului, or-

ganizarea spaţiului şi a colecţiilor, stabilirea 

organigramei, a programului de funcţionare, 

crearea filialelor, până la alegerea soft-ului 

de bibliotecă (accesibil, cu interfeţe cât mai 

prietenoase), realizarea cataloagelor on-line 

şi stabilirea priorităţilor de digitizare. Grija 

pentru cititor trebuie să se materializeze în 

fiecare operaţiune de bibliotecă, pentru că o 

carte incorect tratată (descrisă, indexată, co-

tată, introdusă ca înregistrare în bazele de da-

te, aşezată la raft) este, de cele mai multe ori 

o carte pierdută. Când avem de luat o decizie 

alegerea corectă este cea care urmăreşte bine-

le cititorilor, nu cel aparent al bibliotecarilor. 

Dacă observi atent şi în timp lucrurile, cele 

două opţiuni se suprapun.  

„Fiecărui cititor, cartea sa”, pare a 

se adresa, în primul rând, sectorului de achi-

ziţii. La prima vedere, în condiţiile unei pro-

ducţii editoriale aproape imposibil de urmărit 

şi a unui buget limitat, nu se poate realiza. 

Dar putem măcar încerca, pentru că nu lu-

crăm pentru toţi cititorii din lume, ci pentru 

cititorii noştri (actuali şi potenţiali) şi avem 

un specific al nostru, bine definit. Mai mult, 

pentru urmărirea producţiei editoriale, s-au 

creat mijloace moderne  - editurile au pagină 

web, publicaţiile culturale (şi nu numai) au 

rubrici dedicate apariţiilor editoriale. Interne-

tul anulează leit-motivul izolării. Există libră-

rii şi anticariate on-line, există împrumut in-

terbibliotecar, există e-books. Cu Google 

Book Search se pot căuta zeci de mii de cărţi, 
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există căutările în text, după cuvânt, există 

digitizare! Ura! 

Sigur că, una este nevoia de lectură şi 

alta nevoia de informare. Anumite lucruri pot 

fi cunoscute şi anticipate prin sondaje, altele 

nu. În domeniul ştiinţific, vorbim din ce în ce 

mai mult despre informaţii, în detrimentul 

cărţilor. Spiritul celei de-a treia legi ne spune 

că fiecare cititor trebuie să plece din biblio-

tecă măcar cu un capăt de informaţie. În con-

textul actual, nici nu mai au atâta importanţă 

dimensiunea şi conţinutul colecţiei. Lucrurile 

depind, mai mult decât oricând, de factorul 

uman, de abilităţile de „căutător” ale biblio-

tecarului, de discernământul lui şi de 

conexiunile pe care este capabil să le facă. 

Avem şi Internet la dispoziţie. Dar prestaţia 

bibliotecarului este imposibil de monitorizat 

şi evaluat pentru că actul profesional se con-

sumă în intimitatea dialogului bibliotecar-

cititor. De la „n-avem” sau „mergeţi acolo la 

raft” şi până la „în lucrarea X este un capitol 

despre subiectul care vă interesează”, tot bi-

bliotecari se cheamă că suntem. (Aţi observat 

vreodată că între amabilitatea bibliotecarilor 

şi adâncimea la care îşi cunosc fondul este o 

strânsă legătură? Fie că sunt distanţi sau chiar 

nepoliticoşi, fie că sunt excesiv de amabili. 

Din păcate, deşi de multe ori e un criteriu de 

apreciere a prestaţiei bibliotecarului şi e ab-

solut indispensabilă, amabilitatea nu se con-

fundă cu profesionalismul.) Chiar dacă am 

putea cumpăra toate cărţile din lume (pare un 

vis, dar cred că ar fi un coşmar!), fără biblio-

tecari competenţi, ele nu ajung la cititor. În 

concluzie, o cale aproape la fel de importantă 

de creştere a fondului ca şi achiziţia este cu-

noaşterea şi punerea lui în valoare. 

„Fiecărei cărţi, cititorul ei”, pare a 

fi răsfrângerea în oglindă a legii precedente. 

Dacă o interpretăm stricto sensu, tehnica ne 

pune la dispoziţie instrumentele cele mai ra-

finate, care pot furniza informaţii prompte şi 

precise privind circulaţia fiecărei cărţi în par-

te. Cele cu circulaţie foarte slabă sau nulă pot 

fi cărţi care nu au prezentat interes pentru 

nimeni, dar şi cărţi care nu au fost puse co-

respunzător în valoare. Ambele cazuri impun 

luarea de măsuri: scoaterea din gestiune sau 

remedierea deficienţelor de prezentare. De 

aceea, bibliotecarii care fac prelucrarea tre-

buie să manifeste probitate profesională, dis-

cernământ şi consecvenţă, cei ce lucrează cu 

publicul trebuie să folosească fiecare interval 

posibil pentru cunoaşterea interiorului cărţii, 

iar între cele două compartimente trebuie să 

existe o bună colaborare. O mică cercetare 

înainte de cotare sau punerea la raft este mai 

mult decât binevenită. Ca un leit-motiv ne în-

toarcem la cunoaşterea fondului, la care se 

adaugă cunoaşterea publicului cititor. Chiar 

dacă nu îl interesează toată cartea, cititorul 

poate fi interesat de un aspect al ei. Bibliote-

carul care stă la dispoziţia publicului poate, 

prin abilităţile sale de comunicare, intuiţie şi 

empatie să amelioreze traseul cărţii spre citi-

torul potrivit. 

Ar fi frumos ca fiecărei cărţi să-i fie 

găsit cititorul dar, în situaţia existentă la noi, 

când editarea de cărţi e, în ultimă instanţă, o 

problemă de bani, proprii sau din sponsori-

zări, când toată lumea pare dispusă să scrie şi 

tot mai puţini dispuşi să citească, sarcina ce-

lor care fac selecţia de carte pentru bibliotecă 

devine tot mai dificilă. 

„Economisiţi timpul cititorului” es-

te o cerinţă tot mai acută. Mi se pare mai im-

portantă decât toate pentru că atinge o valoa-

re fundamentală a muncii bibliotecarului: 

timpul său la schimb cu timpul cititorului. 

Profesia de bibliotecar a apărut atunci când 

oamenii nu au mai avut timpul sau priceperea 

să îşi întreţină bibliotecile. De aceea bibliote-

carii erau, în epoca medievală, mari erudiţi, 

au devenit, în epoca modernă, tehnicieni şi, 

după cum văd eu lucrurile, se vor transforma 

în mari căutători (poate navigatori?) – oa-

meni care scutesc timpul celorlalţi căutând 
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informaţiile dorite. În privinţa lecturii, nu ştiu 

ce să spun, pentru că se prea poate să asistăm 

la o redefinire a ei, aşa cum se întâmplă cu 

cărţile. 

Imperativul economisirii timpului (şi 

efortului) a fost imboldul pentru tot ce în-

seamnă tehnologia informaţiei. Pe lângă  

mijloacele clasice ce presupun rigoare şi pro-

fesionalism în toate compartimentele biblio-

tecii, avem la dispoziţie un întreg arsenal 

pentru a atinge acest scop: tehnică de calcul 

avansată, programe de bibliotecă tot mai ra-

pide şi performante, mijloacele de stocare şi 

desfacere a datelor până în cele mai mici 

amănunte. Tot aici intră cataloagele on-line, 

rezervările, posibilitatea împrumutului inter-

bibliotecar, informaţiile oferite la distanţă 

(telefonic sau prin e-mail), obţinerea lucrări-

lor dorite în format electronic sau consultarea 

celor digitizate prin accesarea lor de acasă, 

vizite virtuale la biblioteca virtuală, cum ar 

veni. Dacă bibliotecarul se va adapta bine 

schimbărilor şi va reuşi să se facă util în acest 

sector, făcând, de exemplu, micile treburi ne-

calificate ale muncii de cercetare, cu sigu-

ranţă că profesia va supravieţui. 

Am intrat deja pe terenul legii „Bi-

blioteca este un organism în dezvoltare”. 

Deşi a fost enunţată acum mai bine de 70 de 

ani, este confirmată din plin în zilele noastre, 

când bibliotecile caută, aproape cu disperare, 

să-şi diversifice colecţiile şi, mai ales, servi-

ciile (ludotecă, mediatecă, CIC, memorie cul-

turală locală, loc de întâlnire etc., etc.). Sin-

gurul lucru pe care nu pot să mi-l reprezint 

este vârsta la care a ajuns acest organism. Aş 

opta pentru o maturitate târzie. 

În loc de concluzie, ce alt omagiu aş 

putea aduce unei personalităţi ca Shiyali 

Ramamrita Ranganathan care a avut, din 

plin, pe lângă vocaţia de întemeietor, şi voca-

ţia de formator, decât să arăt că am încercat 

să învăţ lecţia pe care ne-a oferit-o? 

Deci: fii bucuros că omul vine la bi-

bliotecă şi pune-i totul la dispoziţie, pune-te 

la dispoziţia lui, fă-l să se simtă bine, caută-i 

informaţii, scuteşte-i timpul, oferă-i cartea, 

ajută-l să se pună în valoare! Meseria de bi-

bliotecar, atunci când vorbim de performanţă, 

cere modestie şi smerenie. 

Aş vrea să dispară din vocabularul tu-

turor cititorilor „mă scuzaţi că vă deranjez”. 

De unde au învăţat oamenii acest lucru, că de-

ranjează un bibliotecar dacă-i solicită ceva?
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OFERTA DE SERVICII A BIBLIOTECII JUDEŢENE „PETRE DULFU”.  

ASPECTE TRADIŢIONALE ŞI MODERNE 

Ştefan SELEK 

iblioteca publică trebuie să răs-

pundă nevoilor de informare, cu-

noaştere, cercetare şi de divertisment cultural 

ale unei comunităţi. 

Primii ani ai mileniului III ne pun în 

contextul unei lumi în continuă schimbare, o 

lume dinamică, în care informaţia poate fi 

reperată în mai multe surse şi circulă cu o vi-

teză nemaiîntâlnită până acum. 

În drumul spre o bibliotecă a viito-

rului, care să răspundă eficient nevoilor utili-

zatorilor, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

oferă publicului o gamă variată de servicii. 

Comunicarea colecţiilor şi realizarea unor ac-

tivităţi care să vină în întâmpinarea cerinţelor 

utilizatorilor este una din dimensiunile impor-

tante ale vieţii şi activităţii de bibliotecă. 

Tehnologia informaţiei facilitează ac-

cesul la noutăţi din orice colţ al lumii. Acest 

lucru a schimbat şi rolul bibliotecii în ultime-

le două decenii, schimbări pe toate planurile, 

atât la nivelul laboratorului intern de prelu-

crare a documentelor cât şi la cel al servicii-

lor din departamentul de relaţii cu publicul. 

Voi alege exemplul personal pentru a 

reda o imagine a serviciilor tradiţionale şi 

moderne în biblioteca noastră. Periplul meu a 

început la Sala de lectură, în calitate de ope-

rator baze de date, având atribuţia de a intro-

duce titluri în catalogul electronic TINLIB. 

Foloseam şi confruntam cu fişele din catalo-

gul sistematic-alfabetic, iar înscrierea cititori-

lor se făcea în mod tradiţional, pe fişe. 

La Secţia Împrumut pentru adulţi, un 

an mai târziu, am ajuns într-un spaţiu nou, 

dotat cu aparatură modernă. Coleg, într-un 

colectiv tânăr şi ambiţios, am răspuns provo-

cărilor unor noi solicitări, de această dată, în 

calitate de bibliotecar. Astfel, de la folosirea 

cataloagelor tradiţionale s-a trecut la imple-

mentarea programului de bibliotecă în care se 

realizează evidenţa şi circulaţia cititorilor şi a 

documentelor de bibliotecă. A fost un pas 

mare, care a redus considerabil şi timpul alo-

cat efectuării statisticilor periodice care re-

flectă gradul de eficienţă al serviciilor oferite 

de bibliotecă. 

Ajuns la Mediatecă, având un bagaj 

de cunoştinţe de biblioteconomie şi o experi-

enţă sporită în activitatea de bibliotecă,  

mi-am propus un proiect de valorificare şi  

comunicare a serviciilor disponibile în aceas-

tă secţie. 

Am pornit de la premisa că nevoile de 

lectură şi informare nu pot fi acoperite doar 

de tipărituri, în contextul în care informaţia 

se actualizează într-un ritm foarte alert. 

Completarea informaţiilor oferite de cărţi şi 

reviste este asigurată de accesul la reţeaua In-

ternet pe cele 12 staţii de lucru cu sistem au-

dio individual, ce sunt puse la dispoziţia uti-

lizatorilor. 

A veni în întâmpinarea cerinţelor pu-

blicului este o datorie a bibliotecarului, iar 

pentru aceasta, el trebuie să cunoască foarte 

bine categoriile de servicii pe care le oferă şi, 

de asemenea, să ştie să identifice nevoia in-

formaţională a utilizatorului, să o discearnă, 

între sursele găsite, pe cea mai credibilă şi să 

consilieze în timp optim utilizatorii. 

Orice cercetare, orice proiect, trebuie 

să fie generator de sens, să răspundă unor ne-

voi. Se pleacă de la ceva cunoscut, pentru a 

afla lucruri noi. De aceea, bibliografia şi do-

cumentarea sunt foarte importante. Rolul bi-

bliotecarului, în acest context, se modifică şi 

el. Cum poate el să aleagă între una sau alta 

din metodele de căutare, din sursele de in-

formare cu posibilităţi practic infinite şi să 

răspundă prompt unor probleme punctuale 

ridicate de un utilizator? 

Din furnizor de informaţie, bibliote-

carul devine consilier şi formator, el facili-

tează accesul la informaţie, dar în acelaşi 

timp se comunică şi pe sine. Experienţa sa 

este esenţială, este receptiv, ştie să comunice 

şi să imprime un puls benefic procesului de 

învăţământ şi formare. 

Alfabetizarea în operarea pe calculaor 

este, de asemenea, un obiectiv al societăţii 

B 
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educaţionale contemporane la care biblioteca 

poate şi trebuie să contribuie. 

Pornind de la definiţia termenului 

provenind din franceză şi folosit în majorita-

tea ţărilor francofone, mediateca este atât o 

colecţie organizată de documente multime-

dia, casete audio şi AV, CD-uri, DVD-uri, 

cât şi locul în care aceste colecţii sunt puse la 

dispoziţia utilizatorilor. Terminologia de spe-

cialitate a impus termenul de utilizator, prefe-

rat celui de cititor, tocmai datorită moderni-

zării serviciilor de bibliotecă şi a cerinţelor 

tot mai precise de informare. 

Mediateca Bibliotecii „Petre Dulfu” 

oferă, deci, utilizatorilor posibilitatea de a 

accesa gratuit Internetul, de a audia CD-uri 

muzicale şi a viziona filme în format DVD, 

de a redacta lucrări de seminar, de licenţă, de 

a salva informaţia pe suport CD sau listare, 

de a căuta titluri în catalogul online al biblio-

tecii etc. 

Accesarea de la distanţă a serviciilor 

bibliotecii este un fenomen din ce în ce mai 

des întâlnit în economia circulaţiei documen-

telor şi utilizatorilor. Aceştia vor să găsească 

un sprijin în bibliotecar la bibliotecă, dar, 

acasă sau în altă parte, se vor descurca sin-

guri pentru a rezerva sau prelungi termenul 

de restituire a unei cărţi prin simpla înregis-

trare a unui cont personal la serviciul de În-

scriere cititori. Punerea la dispoziţie a unor 

documente electronice va crea un segment 

important de utilizatori, deoarece acest tip de 

documente este uşor accesibil şi simplu de 

trimis. 

Digitizarea documentelor cu valoare 

de patrimoniu este una din coordonatele pro-

iectului care se desfăşoară în prezent la Me-

diatecă. S-au transformat în format digital în-

registrări de pe benzi de magnetofon din ar-

hiva bibliotecii, conţinând şedinţe de cenaclu, 

vernisaje sau alte evenimente culturale. Acest 

proces de digitizare este complex, se fixează 

pe termen mediu sau lung, necesită o apara-

tură specială, iar selecţia documentelor ce 

urmează a fi digitizate se face pe baza unor 

criterii bine stabilite: valoarea colecţiilor, 

prezervarea unor documente rare sau uzate şi 

punerea lor la dispoziţia unui public cât mai 

larg. 

Se mai poate valorifica şi fondul de 

informaţii şi selecţii muzicale interpretate de 

solişti maramureşeni de pe discurile de vinil 

aflate în colecţiile secţiei. 

Mediateca propune utilizatorilor săi şi 

cursuri interactive pentru învăţarea limbilor 

străine: engleză, franceză, germană, italiană, 

spaniolă. Sub acest aspect, am colaborat cu 

colegii de la Britannica, pentru digitizarea 

materialelor de curs de pe casete audio. 

Abonamentul la colecţia de peste 150 

de publicaţii online Oxford Journals facili-

tează accesul, doar din spaţiul Mediatecii, la 

informaţii avizate, cu caracter academic, din 

domenii diverse: ştiinţe exacte, umaniste, 

medicină, istorie, drept etc. 

La Mediatecă, se poate consulta şi ca-

talogul electronic ce cuprinde titlurile colecţi-

ilor existente aici. Atragerea unui număr cât 

mai mare de utilizatori este un punct impor-

tant al activităţii de bibliotecă. De aceea acţi-

unile de popularizare a serviciilor de biblio-

tecă trebuie susţinute periodic şi cu profesio-

nalism. 

Pagina web a bibliotecii este cartea de 

vizită a instituţiei, reflectă activitatea, struc-

tura serviciilor şi proiectele pe care noi le 

propunem utilizatorilor. Accesul la documen-

te de referinţă pe suport electronic este asigu-

rat prin instalarea de enciclopedii, dicţionare 

pe staţiile de lucru de la mediatecă. Mai sunt 

disponibile şi enciclopediile online, accesibi-

le pe Internet (Wikipedia, Encarta). 

Secretul profesiei constă în a discerne 

între toate aceste surse de informare, în a-ţi 

pune în valoare cunoştinţele, în a dobândi de-

prinderi de formator şi consilier în manage-

mentul informaţiei, pentru ca serviciile oferite 

utilizatorilor să fie cât mai eficiente şi accesi-

bile. 

Mediateca este un spaţiu al bibliotecii 

moderne cu o ofertă de servicii pe măsura 

nevoilor utilizatorului contemporan, care este 

din ce în ce mai grăbit şi mai punctual în ce-

rinţe. 
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CELOR MAI BĂTRÂNI DECÂT TINE, DĂ-LE CINSTEA CE LI SE CUVINE 

Viorica COSMA 

osibilităţile oferite de bibliotecă 

pentru pensionari, crearea pentru 

ei a unor condiţii şi oportunităţi de socializa-

re, de înlesnire a comunicării, de prevenire a 

izolării, vin în unison cu dorinţa vârstnicilor 

de a fi pe recepţie cu lumea, cu ideile, cu 

modelele, cu semenii lor. 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”  

s-a implicat în mod deosebit în problema per-

soanelor vârstnice punând la dispoziţia aces-

tora o filială la CASPEV, cu un fond de carte 

bogat şi diversificat şi un Club de Internet. 

Au fost create condiţii optime pentru 

ca aceste servicii să fie cât mai accesibile, 

îmbietoare şi simple prin disponibilitatea lor.  

Clubul de Învăţare a Internetului 

(Grandparents Internet Learning Club) a fost 

înfiinţat de Biblioteca Judeţeană în anul 2006 

şi se află, la fel ca şi biblioteca, într-un spaţiu 

adecvat, mobilat modern. 

Biblioteca Judeţeană a dotat clubul cu 

opt calculatoare performante şi a inclus în fi-

şa postului bibliotecarului atribuţia de a-i ini-

ţia pe vârstnici în tehnica informaţiei. Cursu-

rile de iniţiere se desfăşoară zilnic, câte două 

serii în grupuri de câte opt. 

De asemenea, se asigură accesul la in-

formaţie electronică, precum şi posibilităţi de 

diversificare a mijloacelor de informare, edu-

care şi recreere prin accesarea la distanţă a 

colecţiilor universale de informare. Astfel, 

mijloacele moderne de comunicare şi infor-

mare nu mai sunt doar apanajul tinerei gene-

raţii, ci şi ale persoanelor vârstnice. 

Interesul pentru acest Club-Internet a 

fost, încă de la început (şi se menţine în con-

tinuare), foarte ridicat. Până la această dată, 

aproximativ 160 de persoane au participat la 

cursurile de iniţiere. 

Spre surprinderea unora, cursanţii 

sunt foarte entuziasmaţi de faptul că au avut 

prilejul să înveţe lucruri noi şi se simt, cum 

spun ei, „în pas cu lumea”. 

 

Iată câteva opinii: 

 

 „Ne simţim în pas cu lumea atât cât se poate spune, e o compensare a faptului că am fost 

persoane active şi am participat la viaţa publică. Un spaţiu de linişte, de cunoaştere, o persoană 

competentă, completează mai repede informaţia decât cartea de studiu”. 
 

(Marian Valeria – prof. pens.) 

 

 

 „Suntem martorii unor schimbări uriaşe în ştiinţă şi tehnică, schimbări menite să vină în 

ajutorul omului să provoace mirarea tuturor vârstelor. O asemenea minune modernă este Inter-

netul. Dacă, astăzi, şi copiii de ciclul primar mânuiesc bine calculatorul, nu acelaşi lucru se 

poate spune despre generaţia vârstei a treia care, chiar dacă are o diplomă universitară, are un 

minus faţă de alţii, fiindcă nu se pricepe la calculator. În acest context, este foarte binevenit 

acest Club – Internet.” 
 

(Anamaria Ştirbu – profesor pensionar) 

P 
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 „Pentru o familie care nu are posibilităţi materiale, introducerea internetului, prin înfi-

inţarea acestui club, este mai mult decât o mană cerească.” 
 

(Deac Gheorghe - economist pensionar) 

 

 

 „Internetul pensionarilor este pentru mine o activitate care mă face să mă simt iar în 

rândul comunităţii. Sunt încântată că am reuşit să învăţ să folosesc calculatorul, să navighez pe 

Internet. E minunat că pot coresponda cu copiii mei care sunt plecaţi în străinătate.” 

 

(Ardelean Silvia - pensionar) 

 

 

 „STEP BY STEP am învăţat să ne facem un e-mail, cum să navigăm pe Internet, vă mul-

ţumim!” 

 

(Boloş Valeria – profesor pensionar) 

 

 

 „Internetul mă ajută foarte mult, familia mea este stabilită în străinătate. Internetul îmi 

ocupă o parte din timpul liber, eliminându-mi senzaţia de singurătate.” 

 

(Fage Florica - pensionar) 

 

 

 „Având în vedere că mulţi dintre vârstnici au copii, nepoţi sau alte rude plecate în străi-

nătate sau în altă localitate din ţară şi cu care comunicarea este absolut necesară, nu putem de-

cât să ne exprimăm satisfacţia pentru această realizare.” 

 

(Păşcuţiu Vasile - vicepreşedintele pensionarilor) 

 

 

Personal, am acumulat o bogată experienţă din interacţiunea cu reprezentanţii acestei 

categorii sociale şi simt că această muncă merită toate eforturile. 
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„APARTENENŢA LA O ASOCIAŢIE PROFESIONALĂ ESTE UN ACT  

DE RESPECT DE SINE” 

Interviu cu Diana IONESCU, preşedinta filialei Maramureş a ABR 

 

Au consemnat: Laura HORVATH şi Sorina BERETEAN  

 
 Stimată doamnă Diana Ionescu, vă mulţumim că aţi acceptat să răspundeţi întrebărilor noas-

tre. Vă rugăm, pentru început, să faceţi o scurtă prezentare a activităţii dumneavoastră profesionale, 

mai exact, a activităţii de bibliotecar. 

 Mă simt flatată să ştiu că munca mea îi interesează pe colegii de la Biblioteca Judeţeană 

„Petre Dulfu”, spre care eu am tânjit mulţi ani. N-a fost să fie un post acolo, ci aici, la Colegiul 

Naţional „Vasile Lucaciu”. Eu, de mică am îndrăgit cărţile. Mă fascinau. Întotdeauna mi-am do-

rit să am o bibliotecă mare sau să lucrez într-o bibliotecă. Dumnezeu a aranjat lucrurile în aşa fel, 

încât mi s-au îndeplinit ambele dorinţe. Revenind la activitatea mea, conduc o bibliotecă şcolară 

cu 33.145 de volume şi peste 900 de cititori. Din 23 ianuarie 2003, avem Centru de Documentare 

şi Informare, unde îmi face plăcere să colaborez cu profesori de la diverse discipline pentru deru-

larea unor proiecte culturale sau pedagogice. 

 
 Ce ne puteţi spune despre activitatea ABR şi implicaţiile pe care această asociaţie nou înfiinţată 

le are relativ la bibliotecile şcolare? 

 În data de 9 martie 2007, la sediul Bibliotecii Academiei Române, a avut loc Adunarea 

Generală de constituire a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR). Atunci s-a discutat şi  

s-a votat Statutul (care fusese postat pe site-urile de specialitate cu mult timp înainte), s-au con-

stituit diviziunile şi s-a ales Consiliul de conducere naţional. Diviziunile sunt următoarele: bi-

blioteci naţionale, biblioteci universitare, biblioteci şcolare, biblioteci publice şi biblioteci spe-

cializate. Pentru simplificarea demersurilor legale de înregistrare a Asociaţiei, s-a cerut schimba-

rea denumirii de ABIR în ABR. În 24 mai 2007, Judecătoria sectorului 1, Bucureşti a admis 

această cerere şi a dispus înregistrarea modificărilor în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Noi 

vedem înfiinţarea ABR ca un fapt pozitiv, în sensul că, aparţinând unei Asociaţii puternice, vom 

avea parte de o mai mare susţinere la nivel guvernamental şi pregătirea profesională va avea de 

câştigat. De mare importanţă considerăm că va fi şi afilierea la IFLA. 

 
 Vă rugăm ca, în calitate de preşedinte al Filialei ABR Maramureş, să ne spuneţi câteva cuvinte 

despre activitatea acesteia. 

La 1 iunie 2007 au avut loc alegerile Consiliului de Conducere al Filialei ABR Maramu-

reş. Un prim pas făcut anul acesta, a fost mărirea numărului de membri, de la 26-28 anul trecut, 

la 40, anul acesta. Mai mulţi colegi noi au înţeles că apartenenţa la o asociaţie profesională este 

un act de respect de sine. Apoi, am lansat o listă de discuţii pe Internet, prin care sperăm să co-

municăm mult mai bine şi să întreţinem relaţii interumane în domeniul profesional cât mai con-

structive şi plăcute. În septembrie, urmează participarea la Conferinţa Naţională, după care ne 
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vom face un plan de activităţi pe an şcolar, plan care va ţine seama de zilele metodice organizate 

de Casa Corpului Didactic. 

 
 Ne puteţi spune câţi membri are Filiala Maramureş a ABR şi din ce fel de biblioteci provin 

aceştia? 

 Filiala Maramureş a ABR are 40 de membri şi, aceştia, sunt din diviziunile Biblioteci 

şcolare şi Biblioteci universitare. 

 
 Ce perspective se întrevăd în activitatea ABR şi ce proiecte veţi dezvolta în viitorul apropiat? 

Noi ne dorim în continuare o bună colaborare cu filialele din ţară, îndeosebi cu cele din 

judeţele limitrofe şi, bineînţeles, cu asociaţia dumneavoastră. Proiectele concrete le vom stabili 

după Conferinţa Naţională, la prima întâlnire cu membrii filialei. 

 
 Cum vedeţi colaborarea cu filiala ANBPR Maramureş? 

 Mai multe colege au avut proiecte comune cu colegii de la Biblioteca Judeţeană „Petre 

Dulfu”, proiecte foarte reuşite, care s-au bucurat de aprecieri. Cu siguranţă, acestea vor continua 

şi, poate, ne facem un calendar comun cu ANBPR filiala Maramureş pentru anul şcolar viitor. 

Ţinem legătura! 

 
 Vă mulţumim pentru amabilitatea cu care aţi răspuns întrebărilor noastre şi sperăm într-o co-

laborare fructuoasă, în beneficiul profesiei. 

 

 

 

Din Colecţiile speciale ale bibliotecii. Restituiri. 

 

IOSEF WIRTH: BERUFSANALYSE DES BIBLIOTHEKARS
*
 

(recenzie publicată în Analele de psihologie, 1934) 

Şt. ZISSULESCU 

biectul acestei lucrări îl formează analiza profesiei de bibliotecar. Autorul îşi con-

centrează materialul în patru capitole. Scopul acestei analize este de a privi profesia 

de bibliotecar din punct de vedere psihologic, precum şi a stabili care sunt aptitudinile fizice şi 

psihice necesare activităţii acestei profesii. 

Constituirea unei biblioteci este totdeauna în funcţie de scopul urmărit. Din acest punct 

de vedere se pot deosebi două feluri de biblioteci: ştiinţifice şi populare. Deosebirea dintre ele 

consistă în aceea că pe când primele se pun în serviciul cercetării ştiinţifice, celelalte urmăresc 

dezvoltarea culturală a poporului. La organizarea unei biblioteci trebuie să avem în vedere mai 

întâi tehnica exercitării care cuprinde: lucrările premergătoare sau accesorii (alegerea şi cumpă-

rarea cărţilor), orânduirea, utilizarea, administrarea cărţilor şi apoi personalul exercitării. Selecta-

rea personalului nu e lucru uşor. O putem totuşi face cu ajutorul a două metode destul de fructu-

oase: metoda ilustrărilor spontane ale profesiei, adică a unor dări de seamă a reprezentanţilor 

                                                 
*
 Zissulescu, Şt. M. Iosef Wirth: Berufsanalyse des Bibliothekars. (Werkbund-druckerei Würzburg, 1933, 56 p.). În 

Analele de psihologie, Vol. I, 1934, p.196-197. [Analiza profesiei de bibliotecar.] 
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acestei profesii care ne informează asupra însuşirilor sau calităţilor necesare unui bibliotecar, 

precum şi pe baza metodei chestionarelor. Acestei probleme a metodelor autorul îi dă o amploare 

deosebită dată fiind importanţa ei netăgăduită. Care sunt calităţile necesare unui bibliotecar po-

pular, după metoda ilustrărilor spontane? Spicuim câteva: 

Poziţie socială şi aptitudini de pedagog; talent organizatoric şi dibăcie în administrare; 

cunoştinţa cărţilor şi interes literar; cultură multilaterală mai mult în extensiune decât în adânci-

me; precizie, statornicie, simţul răspunderii; talentul combinaţiei; agilitate în vorbire; memorie 

bună, simţul ordinii, scriere clară etc.  

Calităţile cerute unui bibliotecar ştiinţific după aceeaşi metodă: cultură generală, cunoş-

tinţă enciclopedică; simţul şi dragostea de ordine; cunoştinţe literare şi lingvistice; memorie bu-

nă; scriere clară; talent negustoresc (Kaufmännisches Talent), talent organizator; nervi sănătoşi; 

auz şi văz bun; rezistenţă la praf şi frig etc. 

Tot cam aceleaşi calităţi găseşti şi prin metoda chestionarelor, cu deosebirea însă că aci 

face o delimitare mai precisă, mergând până la o clasificare: calităţi corporale şi motrice, calităţi 

intelectuale, calităţi sentimentale şi voliţionale etc. 

Desigur că aceste calităţi diferă ca natură şi grad după diversele categorii de funcţionari 

ai bibliotecii. 

Ce concluzie reiese de aici? Că nu oricine poate fi bibliotecar, ci pentru a putea îmbrăţişa 

această profesie, cineva trebuie să posede anumite aptitudini. Bibliotecarul ştiinţific trebuie, în 

prima linie, să fie cultivat ştiinţificeşte, bibliotecarul popular trebuie talentat pedagogiceşte. Înă-

untrul fiecăreia din aceste categorii se cer de asemenea aptitudini speciale. 

Cartea aceasta poate servi cu mult folos celor chemaţi a recruta personalul bibliotecilor, 

determinându-i la preconizarea unui examen de aptitudini, iar nu un examen al arbitrarului bun 

plac, unde predomină consideraţiile de ordin subiectiv. 

 

Note: 

Înfiinţarea şi editarea revistei Analele de psihologie (1934-1943) se datorează lui Constantin Rădulescu-

Motru, care a fost şi directorul ei. Ea depune mărturie despre primii paşi în constituirea psihologiei ca ştiinţă expe-

rimentală în ţara noastră, alături de alte reviste, cărţi şi articole de psihologie care i se datorează aceluiaşi autor. Din 

cei 10 ani de apariţie a Analelor de psihologie, cu o apariţie de un volum pe an, biblioteca noastră deţine: Volumul I 

(1934), Volumul II (1935), Volumul III (1936) şi Volumul VIII (1941), fiecare dintre ele fiind structurat în două 

părţi, prima dedicată studiilor originale iar a doua, foarte consistentă, recenziilor de cărţi, articole, seriale de specia-

litate, româneşti şi străine (în primele două volume, spre exemplu, sunt nu mai puţin de 221 de recenzii). Se simte, 

în întreaga alcătuire a revistei, efervescenţa începuturilor şi dorinţa de racordare la valorile europene, caracteristice 

perioadei interbelice. Predomină autorii germani, urmaţi de cei italieni, dar nu lipsesc nici autorii englezi, francezi, 

ruşi, polonezi. De asemenea sunt recenzate şi apariţiile celor mai importante publicaţii seriale de specialitate (inclu-

siv japoneze!). 

În ceea ce priveşte conţinutul recenziei, calităţile generale cerute unui bibliotecar au rămas aceleaşi. Sigur 

că discursul s-a schimbat în ceea ce priveşte calităţile fizice. Mai mult chiar, instituţiile bugetare sunt stimulate ma-

terial să angajeze persoane cu handicap. 

La fel, împărţirea bibliotecilor în populare şi ştiinţifice se suprapune parţial peste împărţirea în reţeaua pu-

blică şi cea din învăţământ. Afirmăm că toate bibliotecile publice au colecţii cu caracter enciclopedic dar aici au in-

tervenit condiţiile locului. De exemplu, în Baia Mare, în lunga perioadă în care învăţământul superior a fost desfiin-

ţat, biblioteca publică şi-a asumat, în parte, şi rolul de „bibliotecă ştiinţifică”, pentru a răspunde nevoilor de informa-

re a specialiştilor şi cercetătorilor locului. (I. D.) 
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DE LA SUBLIM, LA ECLECTIC: COLLIGATUM-UL 

Angela-Monica JUCAN 

uvântul colligatum
1
 provine din 

latinescul colligo, -are, care în-

seamnă „a lega la un loc”. În latină, cuvântul 

este un compus, fiind format din prepoziţia 

(folosită cu ablativul) cum
2
, care introduce un 

complement sociativ (traducându-se, la noi: 

„cu”, „împreună cu”) şi verbul ligo, -are – „a 

lega”, „a prinde”, „a înnoda”, „a fixa”. Nimic 

nu indică, în latină, ce anume este legat îm-

preună. Deci, orice. 

În limba română, însă, cuvântului i 

s-a dat o specializare. Numai nişte cărţi lega-

te împreună pot fi un colligatum. 

În limbaj biblioteconomic, specializa-

rea pare să fie dusă şi mai departe, prin colli-

gatum înţelegându-se doar volume legate 

într-o singură copertă ulterior apariţiei lor 

(individuale) editoriale. Dar definiţia aceasta 

este susţinută numai oral, pe la cursurile de 

biblioteconomie. În tratate sau în dicţionare 

de specialitate, termenul este fie omis, fie de-

finit fără o astfel de precizare. 

Virgil Olteanu
3
 propune, ca sinonime, 

cuvintele miscelaneu, convolut şi varia, dar 

niciunul nu satisface pe deplin echivalenţa. 

Colligatum este, mai degrabă, co-

respondentul tipărit al codicelui (care reunea 

manuscrise sau, iniţial, tăbliţe prinse la un loc). 

La originea acestui soi de restaurare a 

volumelor stă, neîndoielnic, un posesor de 

bibliotecă particulară – om cultivat sau mai 

superficial instruit, nu ştim -, pauper ori eco-

nom. Din punct de vedere biblioteconomic, 

ideea nu este prea fericită. Se simplifică şi se 

ieftineşte repararea cărţilor, dar conţinutul 

noului volum devine eterogen şi aduce cu el 

inconvenientul regăsirii cu dificultate a lucră-

rilor incluse. Se realizează o unitate fizică, 

                                                 
1
 Supinul verbului colligo, -are, -avi, -atum. 

2
 Prepoziţia cum a luat, în limbile romanice, diverse 

forme, toate folosite ca prefixe: co-, col-, com-, con-. 
3
 Virgil Olteanu, Din istoria şi arta cărţii. Lexicon, 

Bucureşti, 1992. 

dar, diversitatea în spirit are de suferit de pe 

urma acestei restrângeri. Pe de altă parte, nu 

pot fi negate caracterul pitoresc al hibridului-

carte obţinut şi calitatea de unicat. Mobilul 

soluţiei restaurării în bloc, prin reunire, ră-

mâne, totuşi, prozaic. 

Un bunic al nostru, bibliotecar, scria 

(şi suntem de acord cu cele afirmate de el) la 

începutul secolului trecut: S’il vous este loi-

sible de faire relier ensemble deux tomes d’un 

même ouvrage, surtout si ces tomes sont de 

peu d’épaisseur, ne réunissez jamais sous la 

même couverture deux ouvrages différents; 

c’est une économie mesquine et mal placée, et 

les recueils factices
4
, - ainsi nome-t-on les vo-

lumes formés de pièces ou opuscules de 

mêmes dimensions, mais sans lien typogra-

phique, c’est-à dire ne faisant pas partie 

d’une même publication, - sont aussi inco-

modes pour le classement et les recherches 

que contraires au bon sens et à la logique
5
. 

De la o vreme – chiar de destui ani, 

cam de prin perioada interbelică -, au început 

şi editurile să producă volume-cumul. Există, 

mai nou, dicţionare duble (în care, într-unul, 

limba x se traduce prin limba y, iar în celălalt, 

limba y se traduce prin limba x). Este destul 

                                                 
4
 Se foloseşte şi la noi expresia „culegere artificială” 

(v. Ghid de catalogare şi clasificare a colecţiilor bi-

bliotecilor universitare din România, Bucureşti, 

[s.n.], 1976, p. 127). 
5
 Dacă vă permiteţi (vă dă mâna) să legaţi împreună 

două volume ale aceleiaşi lucrări, mai ales dacă aces-

tea nu sunt prea groase, nu reuniţi niciodată sub ace-

eaşi copertă lucrări diferite; e o economie meschină 

şi neavenită, iar culegerile artificiale – aşa-numitele 

volume formate din bucăţi sau opuscule de aceeaşi 

dimensiune, dar fără legătură tipografică, adică nefă-

când parte din aceeaşi publicaţie, - sunt atât incomo-

de clasificării şi căutărilor, cât şi contrare bunului 

simţ şi logicii (Albert Cim, Une bibliothèque. L’art 

d’acheter des livres, de les classer, de les conserver 

et de s’en servir, Paris, Ernest Flammarion, 1902, p. 

153. Traducerea fragmentului: Adrian Pop). 

C 
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de comod de consultat un asemenea dicţionar 

şi avantajos să ai ambele versiuni în acelaşi 

volum. În privinţa înregistrării în biblioteci, 

însă, apar dificultăţi şi se produc confuzii. 

Când sunt legate spate în spate, aceste dicţio-

nare au două coperte întâi (cu titluri diferite, 

bineînţeles), două pagini de titlu (neidentice, 

tot din cauza titlului) şi nicio copertă a patra 

(propriu-zisă). 

Se editează şi cărţi de doi, trei sau 

(mai rar) patru şi chiar mai mulţi autori lega-

te împreună. Evident, în bibliotecile publice 

cu acces liber la raft, cota lor va fi anormală 

– în conformitate numai cu prima carte con-

ţinută. Cărţile care succedă primeia pot fi re-

găsite doar consultând cataloagele. Sau în-

tâmplător. 

Pagina de titlu
6
 (eventual, şi coperta) 

face ca tomurile compozite, de tip colliga-

tum, să se deosebească net de antologie, cu-

legere, florilegiu, miscelaneu, varia. 

Cum spuneam mai sus, neoficial, de-

numirea colligatum este rezervată exclusiv 

lucrărilor editate individual, dar legate, ulte-

rior, într-o singură copertă. În limbaj nepro-

fesional, însă, termenul este folosit neres-

trictiv, după acest criteriu. Şi ni se pare că pe 

bună dreptate, din moment ce, pe de o parte, 

atât traducerea termenului latinesc, cât şi de-

finiţiile din dicţionarele explicative ale limbii 

nu menţionează o asemenea limitare în utili-

zarea cuvântului, iar pe de alta, biblioteco-

nomia nu oferă un termen special pentru vo-

lumele co-legate la apariţia lor editorială. 

Pentru a face distincţia între cele două 

feluri de colligatum-uri (unul reunind lucrări 

cu date de apariţie diferite, altul – opere publi-

cate în acelaşi loc, de aceeaşi editură, la ace-

eaşi dată), s-ar putea folosi termeni compuşi, 

de felul: „colligatum-unicat” sau „colligatum-

particular”, faţă de „colligatum-editorial”. E 

numai o propunere. 

Dacă ne gândim bine, după ce este 

compactată, şi colecţia de ziare devine un 

colligatum. 

                                                 
6
 Menţionarea, pe o eventuală pagină de titlu, special 

confecţionată, a tuturor lucrărilor conţinute nu ar re-

prezenta un titlu unic, ci un titlu multiplu, cu autori 

individuali, de rang egal (nu coautori care pot avea şi 

ei contribuţii egale în realizarea volumului). 

Cuvântul colligatum nu are, încă, nici 

ortografia fixată. Dacă putem fi de acord cu 

menţinerea formei latineşti (care sună mai 

erudit în limba noastră) sau cu forma români-

zată coligat, ca şi cu cea tradusă – colegat, 

considerăm că forma colligat (atestată în dic-

ţionarul lui Mircea Regneală) este inadmisi-

bilă. În limba română nu există dubla con-

soană ll decât în neologismele recente, nea-

similate încă. Până la asimilare, împrumuturi-

le se scriu ca în limba lor de origine. Grafia 

cuvântului trebuie fie să se menţină în forma 

ei latinească (atâta timp cât cuvântul e simţit 

ca „străin”), fie să fie românizată în variante-

le la fel de corecte: colegat şi coligat. 

Menţionăm că volumul întâi (din 

1993) al Dicţionarului Enciclopedic înregis-

trează cuvântul-titlu colligatum, descris ca 

fiind cuvânt latinesc şi substantiv neutru, iar 

în volumul al treilea (apărut în 1999) al ace-

luiaşi dicţionar, la cuvântul-titlu Haas, Con-

rad, găsim o referire la Coligatul de la Sibiu. 

Probabil, în cei şase ani dintre publicarea ce-

lor două volume, forma cuvântului s-a fixat, 

preferându-se latinescul românizat. Până să 

fie acceptat în uzul vorbitorilor nelingvişti şi 

chiar al lingviştilor, va mai trece timp. În 

ciuda reglementărilor, în mediile culte (ne-

maivorbind de cele semidocte) totdeauna au 

fost preferate şi menţinute mult timp formele 

grafice şi fonetice din limbile de origine
7
. 

Indiferent dacă e o piesă unică, ori s-a 

produs în serie, un colligatum are mai mult 

neajunsuri decât caracteristici pozitive. Cel 

mai brutal lucru este anularea „sinelui” – 

aici, autorul (semnat sau anonim). „Sapiens 

ad omnibus involucris corporis mentem, 

quantum potest, evolvit et seipsum in seme-

tipsum colligit
8
” (Augustinus). 

                                                 
7
 Vezi, pentru a da un singur exemplu, dar cel mai tare 

dintre ele, cuvântul hiatus care, în ciuda încercărilor 

de impunere a formei hiat, pentru ambele lui accepţi-

uni, va ieşi, cu certitudine, câştigător, în forma lui lati-

nească (atunci când nu este folosit în context ligvistic-

fonetic). 
8
 Înţeleptul îşi desfăşoară gândul, atât cât poate, din 

toate învelişurile corpului şi se adună pe sine însuşi 

în sine însuşi (Eugen Munteanu; Lucia-Gabriela 

Munteanu, Aeterna latinitas. Mică enciclopedie a 

gîndirii europene în expresie latină, Iaşi, Polirom, 

1996, p. 269). 
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AMERICAN CORNER:  

ÎNTÂLNIRE PROFESIONALĂ LA BIBLIOTECA PUBLICĂ DIN ORAŞUL ZADAR, CROAŢIA 

Adina DOROLŢAN 

Moto: Cel mai mare lucru pe care-l poţi face pentru un prieten nu este să-i dai din bogăţiile  

tale, ci să i le scoţi la iveală pe cele care sunt ascunse în el însuşi (Benjamin Disraeli). 

 

oordonatorii American Corner din 

ţară beneficiază de instruire peri-

odică. Pe lângă cursurile şi seminariile din 

ţară, coordonatorii participă la diverse întâl-

niri profesionale organizate peste graniţele 

ţării noastre. 

Astfel, am avut ocazia de a participa, 

alături de colegele de la American Corner 

Bacău şi American Corner Craiova, la un 

asemenea curs/seminar. Seminarul a fost or-

ganizat pentru American Corner-ele din Sud-

Estul Europei, în perioada 16 -18 mai 2007 la 

Zadar, Croaţia şi s-a desfăşurat la Biblioteca 

Publică Zadar.  

Biblioteca, micuţă dar cochetă, foarte 

bine echipată din punct de vedere tehnic şi 

material, a fost gazda noastră primitoare pen-

tru trei zile. Mi-a plăcut atmosfera acestei bi-

blioteci, modul în care au organizat spaţiul 

pentru crearea unui mediu cât mai confortabil 

pentru cititori şi mai ales sistemul de returna-

re al cărţilor (cititorii nu sunt obligaţi să intre 

în clădire pentru restituirea cărţilor, ci le pot 

depune într-un fel de „cutii poştale”, la orice 

oră din zi sau din noapte, de unde sunt apoi 

preluate de către bibliotecari). De asemenea, 

am avut plăcerea de a „vizita” şi bibliobuzul 

bibliotecii, într-una din scurtele pauze ale 

acestuia la sediul bibliotecii. 

Cursul a fost gândit atât pentru coordo-

natorii American Corner, cât şi pentru cei de la 

Departamentul de Afaceri Publice, responsabili 

cu coordonarea şi îndrumarea personalului din 

American Corner-e. Temele principale discuta-

te în cadrul acestor seminarii au inclus subiecte 

precum înţelegerea rolului şi a funcţiei unui 

American Corner, optimizarea programelor 

pentru public şi tehnici de marketing. Întâlnirea 

aceasta a oferit participanţilor ocazia de a se 

cunoaşte şi de a-şi împărtăşi experienţele pro-

fesionale, realizările, dorinţele, neplăcerile, 

problemele cu care se confruntă în activitatea 

zilnică în cadrul American Corner-elor. 

În timpul conferinţei, cei 60 de parti-

cipanţi din 13 ţări au fost învăţaţi cum să lu-

creze cu Ambasada S.U.A., tehnici de marke-

ting pentru atragerea audienţei/cititorilor şi 

participanţilor la activităţi, cum să realizeze 

rapoartele activităţilor organizate etc. 

Scopul întâlnirii a fost crearea unui 

mediu colegial plăcut, unde personalul să 

poată schimba idei despre activităţile desfă-

şurate în cadrul American Corner şi să conti-

nue cu împărtăşirea activităţilor şi ideilor şi 

după ce această întâlnire s-a sfârşit. 

Ca materializare a discuţiilor avute la 

acest curs, trebuie menţionată o activitate ce 

s-a desfăşurat la American Corner-ul nostru, 

în data de 11 iunie 2007, şi a constat într-o 

video conferinţă cu American Corner din 

Koper, Slovenia. La această activitate au par-

ticipat 13 elevi de la Colegiul Naţional 

„Gheorghe Şincai”, Baia Mare, şi 25 de elevi 

din Koper. Ei au discutat despre schimbările 

produse în cele două ţări de la intrarea aces-

tora în Uniunea Europeană, precum şi despre 

sistemul de învăţământ. Elevii au promis că 

vor ţine legătura în continuare, în acest sens 

făcând schimb de adrese electronice. 

 

C Participanţii la Conferinţa de la Zadar 
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VISUL AMERICAN AL UNEI BIBLIOTECARE (I) 

Lia SABĂU 

 fost odată o profesoară de en-

gleză care a ajuns bibliotecară la 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, din dra-

goste de carte şi de limba anglilor. A fost 

odată, cândva în mai 2006, şi începutul unui 

American Corner la Baia Mare, în frumoasa 

şi moderna Bibliotecă, aleasă de Ambasada 

S.U.A. să-l găzduiască. La început, gurile re-

le l-au numit o bătaie de cap în plus. Visătorii 

– un prilej de călătorii prin lume sau un loc 

de acordare a greencard-ului şi a vizelor spre 

America... Nici unii, nici alţii nu au greşit 

foarte mult, căci toate astea au început să fie 

posibile, datorită muncii depuse la acest 

American Corner, un loc unde informaţia de-

spre vechea Lume Nouă a lui Cristofor Co-

lumb este la ea acasă, unde fondul de carte se 

îmbogăţeşte constant, unde doritorii de studii 

în America pot obţine informaţii preţioase, 

un loc unde se petrec o mulţime de întâm-

plări culturale.... 

Iar acest American Corner a crescut 

într-un an cât alţii în zece... Cu peste 10.000 

de vizitatori în 2006 şi cu aproape 12.000 în 

2007, au început să apară şi roadele muncii 

noastre, deşi multe roade au fost nebănuite şi 

neaşteptate de noi... 

Unul dintre ele a fost selectarea mea 

într-un program numit International Visitor 

Leadership Program (Programul de Vizitare 

a S.U.A. de către Lideri Străini) tutelat de 

Departamentul de Stat al Statelor Unite şi 

administrat de Centrul Internaţional Meridi-

an, un O.N.G. privat din S.U.A., care promo-

vează relaţiile internaţionale prin schimburi 

de oameni, idei şi arte. Lansat în 1940, pro-

gramul amintit caută construirea înţelegerii 

reciproce între Statele Unite şi alte naţiuni 

prin vizite în America plănuite cu grijă şi 

destinate liderilor străini în funcţie sau în as-

censiune. Aceste vizite sunt menite să reflec-

te interesele profesionale ale vizitatorilor şi 

să susţină scopurile politicii externe ale gu-

vernului american. În fiecare an, în acest 

program sunt cuprinşi peste 4500 de partici-

panţi din toată lumea, selecţionaţi atent de 

către ambasadele S.U.A. din ţările lor de ori-

gine. Ei călătoresc prin America şi se întâl-

nesc cu confraţii lor întru profesie de peste 

ocean. Prin aceste întâlniri, vizitatorii au oca-

zia să înţeleagă mai bine influenţele culturale 

şi politice din societatea americană şi se pot 

bucura de experienţa culturală şi socială de 

care au parte în detaliu. Ei sunt, în general, 

reprezentanţi ai sistemelor de guvernare, ai 

partidelor politice, ai mass-mediei, ai siste-

melor educaţionale, ai mediilor de afaceri, ai 

ONG-urilor, ai artelor, ai culturii, ai sănătăţii 

publice şi ai multor altor medii. Peste 225 din 

şefii de guverne şi de state actuali sau anteri-

ori şi alţi distinşi lideri din sectoarele publice 

sau private din lume au fost participanţi ai In-

ternational Visitor Leadership Program.  

Şi-acum, întrebarea normală care s-ar 

naşte: „Ce caută o bibliotecară în acest pro-

gram?”.... Aşa cum există pentru multe alte 

domenii programul a cuprins şi bibliotecile 

din România, sub numele de American 

Libraries – A Project for Romania („Biblio-

tecile americane – proiect pentru România”) 

şi s-a desfăşurat în luna octombrie a acestui 

an, pe perioada a trei săptămâni. El a cuprins 

întâlniri prin care am putut obţine date despre 

organizarea şi administrarea bibliotecilor din 

Statele Unite, despre tehnologia folosită în 

aceste biblioteci (migrarea spre cataloagele 

online, digitizarea bibliotecilor), despre dez-

voltarea colecţiilor, despre promovarea bibli-

otecilor, a colecţiilor şi serviciilor acestora în 

rândul comunităţii şi a rolului lor ca centre de 

educaţie civică, despre cum se desfăşoară 

cursurile de biblioteconomie din America, 

despre ce înseamnă o asociaţie profesională 

pe continentul de peste ocean. Toate acestea, 

într-un periplu prin cinci oraşe mari – Wa-

shington D. C., New York, Boston, Austin, 

Seattle – şi alte câteva mai mici: San Anto-

nio, Buda, Rutland, Worcester, Harvard.  

A 
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În trei săptămâni, patru bibliotecari 

români – căci atâţia am fost selectaţi în pro-

gram – am vizitat biblioteci mici şi mari, bi-

blioteci şcolare şi universitare, rurale şi mu-

nicipale, biblioteci speciale, arhive, instituţii 

de învăţământ în biblioteconomie, universi-

tăţi, licee... Am avut ocazia să cunoaştem o 

parte de Americă, atât profesional, cât şi tu-

ristic. Personal, am avut ocazia de a-mi îm-

plini visul meu american: America pe care nu 

o văd mulţi dintre americanii înşişi, pătrunde-

rea în tainele profesiei de bibliotecar şi înţe-

legerea modului de a gândi şi a acţiona al 

profesioniştilor americani – şi pot să spun că 

a meritat cu adevărat. Şi pentru că toate nu 

mi-ar ajunge să le împărtăşesc într-un singur 

articol, mă voi mărgini deocamdată să „pic-

tez” imaginea ce mi-a rămas despre Statele 

Unite ca ţară şi ca popor, atât cât s-a putut, 

după două-trei săptămâni de la încheierea 

programului.  

O să încep cu primul moment - întâl-

nirea noastră cu cei doi interpreţi, Gabriel 

Tomescu şi Bruno Blumenfeld. După câteva 

zile petrecute împreună ne-am dat seama că 

sunt doi oameni deosebiţi, extrem de cultivaţi 

şi de dornici să împartă cu noi tot ceea ce ştiu 

despre locurile şi oamenii cu care ne întâl-

neam în drumul nostru. Grupul nostru, aşa 

mititel cum era, era omogen şi ne înţelegeam 

foarte bine. Cred că au fost buni psihologi cei 

care ne-au adunat laolaltă... 

Despre popasurile noastre, trebuie să 

vă spun că m-am îndrăgostit de Washington 

D. C., prima noastră oprire şi impactul cu 

America. Impresia mea, în câteva cuvinte: 

oraş aerisit, aristocratic, plin de lumină, cu-

loare şi păsări cântătoare, unde clădirile nu 

depăşesc 12-15 etaje, majoritatea dominate 

de stilul clasic roman şi grecesc ce caracteri-

zează zona sudică a S.U.A., amintind de pe-

rioada colonială. Washington D.C. este ora-

şul în care nu te poţi pierde nici dacă ai vrea. 

Orientarea N-S şi E-V a străzilor, cu denu-

miri – primele de litere, celelalte de cifre şi 

traversate în diagonală de bulevarde cu nu-

mele statelor americane, prezenţa unei străzi 

a bisericilor, a unei străzi a ambasadelor sunt 

doar câteva dovezi ale capacităţii organizato-

rice şi ale spiritului practic american. Râul 

Potomac, ce taie capitala în partea ei sud-

vestică, oferă o privelişte deschisă spre ver-

dele statului Virginia şi spre cei câţiva zgâ-

rie-nori, nici aceia prea înalţi şi ridicaţi sufi-

cient de departe de Casa Albă, pentru a nu o 

eclipsa. Spaţii deschise, esplanade pline de 

turişti, canotori vâslind în susul râului. Mu-

zee cu acces gratuit publicului larg din ţară şi 

din lume, vizitate pe tot parcursul zilei de mii 

de oameni. Spaţii largi, imense, cel mai bine 

conştientizate atunci când te afli în zona din-

tre Capitoliu şi Memorialul lui Lincoln, des-

părţite de locul uriaş de întâlnire al naţiunii 

americane atunci când celebrează, protestea-

ză sau pur şi simplu îşi petrece timpul liber: 

the National Mall. Muzee cu acces gratuit şi 

pline ochi, de la copii în „marsupiu” până la 

vârstnicii capabili să se deplaseze. Unul din-

tre „sporturile naţionale” nedeclarate, vizita-

rea muzeelor, pare a fi unul dintre principale-

le ocupaţii ale timpului liber. Preţuri destul 

de rezonabile, deşi peste medie, în cele mai 

multe situaţii. Întâlnirile profesionale - ex-

trem de utile şi consistente - ne-au oferit in-

formaţii dintre cele mai diverse şi mai intere-

sante. Printre multe locuri (comune nouă, bi-

bliotecarilor, şi despre care voi povesti în 

numerele viitoare ale revistei Bibliotheca 

Septentrionalis) am fost la Library of Con-

gress, care e o minune arhitectonică şi insti-

tuţională. Sunt foarte fericită că am avut oca-

zia de a intra în culisele sale, în „măruntaie-

le” ei, acolo unde nu intră mulţi din afară - 

aşa cum ne-a explicat Grant Harris (bibliote-

carul care se ocupă de cărţile în limba româ-

nă). 

Biblioteca publică orăşenească din Rutland 
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Călătoria la Monticello, casa memori-

ală a lui Thomas Jefferson, a fost ca o revela-

ţie. Însoţiţi de un ghid pitoresc - Dr. Charles 

Spencer - un om cu un umor debordant şi cu-

noştinţe de istorie americană adânci, am pu-

tut intra cu adevărat în atmosfera în care Jef-

ferson a trăit, şi totodată să SIMT cu adevărat 

ceea ce a însemnat omul acesta pentru popo-

rul său: un „Dimitrie Cantemir” al americani-

lor. O călătorie în Statul Virginia, demnă de 

tot interesul oricui vine în zonă, pentru a de-

scoperi un geniu ale cărui invenţii şi gândire 

încă influenţează lumea americană. Prânzul 

pe care l-am luat la Taverna Michie - un local 

din Charlottesville, absolut fermecător şi cu o 

mâncare delicioasă – a completat atmosfera; 

am mâncat în ritmuri de muzică irlandeză, 

serviţi de nişte doamne foarte drăguţe îmbră-

cate ca la 1700... În aceeaşi zi am fost la Uni-

versitatea din Virginia, monument de arhi-

tectură şi una dintre cele mai importante uni-

versităţi din S.U.A., opera arhitectonică a lui 

Thomas Jefferson. Am vizitat biblioteca de 

acolo, care mi s-a părut foarte interesantă 

prin modul de a trata cititorii (studenţi, evi-

dent), prin grija de a le crea un mediu propice 

învăţării. Multe săli de lectură aveau mobilier 

ca acasă (fotolii, canapele) pentru a face lec-

tura cât mai placută. Ca să nu mai spun că am 

fost în Rotonda universităţii, proiectată tot de 

Jefferson, pe bună dreptate adorat de poporul 

american pentru tot ce a creat şi a făcut pen-

tru el. Omul acesta a fost un geniu, şi la con-

cluzia asta ajungi numai privind această mi-

nunată construcţie. Acolo, arta feng-shui este 

la ea acasă. 

 

 

Venirea la New York a fost o mică 

aventură, căci trenul a „murit” în plin 

„câmp”, cu o oră înainte de a ajunge la desti-

naţie. Am aşteptat o oră şi jumătate să vină 

un alt tren în care toţi pasagerii au trebuit să 

se mute. Dar am luat-o ca pe o experienţă, 

căci întâmplarea ne-a arătat că probleme sunt 

şi la „case mai mari” decât în biata noastră 

Românie, unde aşa ceva se întîmplă mult mai 

des... diferenţa de bază e că în America am 

văzut cât de calmă şi disciplinată poate fi lu-

mea şi cum poate fi înlocuit un întreg tren, nu 

doar locomotiva. Deh, unul dintre neajunsuri-

le tehnologiei avansate: oamenii sunt depăşiţi 

de maşinăriile care, dacă se strică, sunt înlo-

cuite cu totul... Impresia mea despre New 

York, la vederea acestuia, este destul de dife-

rită faţă de ce am văzut şi experimentat la 

Washington. Senzaţia pe care mi-a lăsat-o es-

te de uimire, admiraţie şi groază. Uimire şi 

admiraţie - de cum a putut OMUL să creeze 

aşa ceva, atâtea lucruri minunate şi uriaşe, 

toate la un loc; iar groază - de cât de MULTE 

şi MARI sunt toate. La nivelul solului aerul e 

aproape irespirabil, este un zgomot continuu 

indescriptibil – provenind de la tot ce poate 

exista într-un oraş: de la cele trei tipuri de 

maşini pe care nimeni nu şi le doreşte în cur-

te (poliţia, salvarea şi pompierii) până la 

zgomotul făcut de uriaşele aparate şi centrale 

de aer condiţionat aflate când pe marginea 

drumului, când sus, pe zgârie-nori. Totul e 

„monstruos” de mare. Urcând pe clădirea 

Rockefeller am văzut de sus URIAŞUL New 

York. E ceva uimitor şi înfiorător în acelaşi 

timp. Oamenii sunt grăbiţi şi puşi pe muncă 

zi lumină. Am înţeles că aici, în zonele bune, 

chiriile sunt de la $ 4000-5000 în sus. Deci 

cineva trebuie să muncească pentru aşa ce-

va... Este o forfotă indescriptibilă. Metroul - 

fiind primul metrou din lume, arată destul de 

rău, chiar dacă este întreţinut şi reparat con-

stant, dar NIMENI nu îndrăzneşte să îl închi-

dă pentru reparaţii capitale, aşa că – pe lângă 

distanţe şi destinaţii– te mai transportă cu 

succes şi în prima parte a sec. XXI. Străzile 

se cârpesc, la fel – nimeni nu îndrăzneşte să 

le închidă pentru reparaţii... Ar însemna că se 

dă peste cap o bună parte din oraş, şi deci şi o 

bună parte din economia ţării. Oraşul pare 

destul de murdar şi de cenuşiu, datorită ve-

chimii unora dintre clădiri şi a noxelor care 

ies de peste tot. În schimb, atunci când ieşi 

din acest infern şi priveşti totul dinspre ocean 

ori de deasupra lui, sau atunci când te afli în 

Central Park, oraşul e ca o minune. Iar 

Broadway şi Time Square, locul arhicunoscut 

al trecerii de la un an la altul al new-york-

ezilor, ţin de o lume halucinantă de lumini, 

culori, înălţime şi forfotă de nedescris... 

Boston, al treilea oraş mare din itine-

rariul vizitei noastre în S.U.A., pare cel mai 
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aproape de stilul arhitectonic european. Inte-

lectual prin excelenţă, Boston se învecinează 

cu campusul Universităţii Harvard şi are ieşi-

re la ocean. Plin de verdeaţă şi de pescăruşi, 

oraşul oferă privelişti de la multitudinea cu-

lorilor toamnei din pădurile împrejumuitoare 

până la “parcurile” yahturilor de agrement 

sau ale bărcilor pescăreşti din port. Bibliote-

carii pe care i-am cunoscut acolo mi-au de-

monstrat că lumea nu e atât de mare pe cât 

pare, că ne lovim toţi de aceleaşi probleme şi 

bucurii, dar avem fiecare (sau nu) la îndemâ-

nă uneltele prin care să ne putem atinge sco-

purile profesionale. Sunt oameni extrem de 

primitori şi de calzi, dornici să ne împărtă-

şească din detaliile muncii lor, ne-am dat idei 

unii altora şi ne-am simţit foarte bine unii în 

preajma celorlalţi, ceea ce mă face să cred că 

ar fi interesant să ţinem legătura.  

 

Şi iată-ne la Austin, Texas... O lume 

complet diferită faţă de ce văzusem pînă la 

acel moment. Începând de la temperaturile ca-

re ne lăsau să facem baie fără probleme în pis-

cină, până la felul de a vorbi al localnicilor – 

totul era altfel. 

De la vegetaţia 

luxuriantă a 

„orăşelului” 

San Antonio (o 

mică Veneţie a 

Texasului), 

până la culoa-

rea nisipie a 

pietrelor şi a 

formelor de 

relief de la 

Alamo, vezi o 

lume de cow-

boy şi cactuşi, 

un loc unde 

„bărbaţii sunt 

bărbaţi şi femeile sunt barbaţi”, după cum ne 

povesteşte un localnic. Un oraş unde spaniola 

se aude mai des decât în alte părţi şi unde se 

pare că domină, căci şi albii o vorbesc. Aici 

am avut prilejul să intrăm în detaliile unei bi-

blioteci prezidenţiale (Biblioteca şi Muzeul 

Lyndon Baines Johnson – The Lyndon Baines 

Johnson Library and Museum), ale unei bibli-

oteci universitare şi ale unei şcoli de bibliote-

conomie (la Universitatea Texas din Austin – 

The University of Texas at Austin), ale unei 

arhive (Centrul de Istorie din Austin – Austin 

History Center), ale unei biblioteci rurale (bi-

blioteca publică din orăşelul Buda – Buda Pu-

blic Library) şi o bibliotecă pentru persoane 

cu dizabilităţi (în cadrul clădirii Bibliotecii şi 

Arhivelor Statului „Lorenzo De Zavala”). Pro-

fesionalism la cote maxime, dotări de aseme-

nea şi credinţa că niciodată vreo problemă nu 

este fără rezolvare. Tot aici organizatorii pro-

gramului ne dau ocazia de a cunoaşte ameri-

cani la ei acasă, prin ceea ce ei numesc „home 

hospitality”, şi iată-ne pe drum undeva la câţi-

va km de Austin, unde întâlnim familia 

Cirkiel, care ne aşteaptă cu un prânz tipic 

american. Timp de două ore ne „întreţinem” 

cu membri şi prieteni apropiaţi ai familiei. 

Lipsiţi de inhibiţii şi curioşi de a afla şi ei, la 

rândul lor, lucruri de tot felul despre noi şi 

România, sunt bucuroşi să împărtăşească cu 

noi momentul celebrării zilei de naştere a unu-

ia dintre ei. 

 

 

 

 

 

  
Sală de lectură în 

biblioteca Universi-

tăţii Texas din Aus-

tin 

 

 

 

 

 

 

 

Seattle, ultima noastră oprire, se pare 

că este menit să ne farmece de tot. În ciuda 

ploii care cade aproape tot timpul, norocul ne 

urmăreşte şi aici – ca peste tot – şi aduce, o 

dată cu venirea noastră, razele soarelui care-şi 

croiesc drum printre stropii de ploaie. Sur-

prinzător de redus ca suprafaţă pentru spaţiile 

largi, tipic americane, cu care ne obişnuise-
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răm, centrul oraşului poate fi acoperit cu pi-

ciorul. Aşa că, în pas de plimbare, apucăm în 

patru zile să străbatem o bună parte şi să ve-

dem unele dintre locurile cele mai pitoreşti: 

The Space Needle (Acul Spaţial) – punctul ce 

dă personalitate oraşului, Pike Market (Piaţa 

Pike) – un loc plin de lume şi culoare, străzi-

le străjuite de arţari, ieşirea oraşului la multe-

le golfuri ce-l înconjoară în partea sa vestică. 

Pe lângă faptul că ştiam că Seattle este cămi-

nul lui Bill Gates, mai aflăm de la ghidul 

nostru – un domn simpatic şi atipic pentru un 

american (căci este născut, crescut şi trăit 

doar în Seattle) – că aici, unde limba engleză 

este vorbită foarte curat, fără accente regio-

nale, se află şi sediul celei mai mari firme 

comerciale de pe Internet, Amazon, că aici se 

construiesc avioanele Boeing şi că Starbucks 

Coffee – un lanţ de cafenele extrem de bine 

cotat în America şi de care au auzit şi euro-

penii – îşi are aici locul de naştere. Un oraş 

căutat de iubitorii de natură şi de aventură, 

locul unde am întâlnit americani ce au cunos-

cut România cu adevărat şi cărora le este dor 

de ea, un oraş unde am văzut o bibliotecă 

aproape nepământeană: Biblioteca Publică 

din Seattle (Seattle Public Library), despre 

care voi vorbi în amănunţime altădată, căci 

este idealul oricărui bibliotecar... 

 Colorată şi contrastantă, locul unde 

marketingul îşi are originea şi aplicare desă-

vârşită, unde profesionalismul este dus la 

perfecţiune, şi, cu toate acestea, o ţară ca ori-

care alta – cu plusurile şi minusurile sale, 

America rămâne un exemplu şi o ţară pe care 

oricine dacă o vede o dată îşi doreşte să o va-

dă din nou. Este ţara unde „Visul American” 

al oricui poate fi realizat dacă are un scop 

precis, dacă este suficient de motivat şi de iu-

te de minte şi de trup ca să poată face faţă vi-

tezei în care totul curge, şi unde acelaşi Vis 

American se dovedeşte că poate fi un model 

bun de aplicat şi într-o ţară precum România, 

care – ca America de acum un secol – este cu 

siguranţă ţara tuturor posibilităţilor. A posibi-

lităţilor pozitive, dacă există oamenii care să 

dorească acest lucru. Căci, până la urmă, ca 

oriunde pe această planetă, omul sfinţeşte lo-

cul. 

(Continuarea în numărul viitor) 

 

 

Biblioteca Publică din Seattle 
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CE OFERĂ BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „PETRE DULFU” DIN SCRIERILE LAUREATEI 

PREMIULUI NOBEL PENTRU LITERATURĂ ÎN ANUL 2007 – DORIS LESSING 

Ioana DRAGOTĂ 

eşi declanşează valuri de dispute 

şi controverse, fiindu-i contestată 

deseori semnificaţia şi valoarea, decernarea 

premiului Nobel pentru literatură este aştep-

tată cu interes şi nerăbdare şi este subiect de 

pariuri în fiecare an. Chiar dacă nu de dimen-

siuni comparabile cu lucrarea Nobel contra 

Nobel a lui Laurenţiu Ulici, presupun că fie-

care dintre noi are lista lui de mari ne-

dreptăţiţi – nedreptăţitul meu cel mai mare 

este Jorge Luis Borges. (Printre cei ai elitelor 

culturale româneşti, de exemplu, se numără 

Mario Vargas Llosa – într-o scurtă prezentare 

făcută în revista Dilema veche, se sublinia că 

nu este laureat al premiului Nobel, cu comen-

tariul că acest fapt caracterizează mai mult 

premiul Nobel decât opera lui Llosa.) De 

asemenea, ocazia este favorabilă reme-

morării, cu toate legendele şi frustrările adia-

cente, că românii nu s-au învrednicit să pri-

mească Nobelul pentru literatură. 

În anul acesta, fără să fie prima dată, 

anunţarea Premiului Nobel pentru literatură a 

declanşat febrile căutări în cataloagele bibli-

otecilor şi pe Internet. Cine este Doris Les-

sing? Destul de dificil de răspuns publicului 

român la această întrebare. De exemplu, 

mass-media, nu a căzut de acord asupra 

vârstei autoarei: născută la 22 octombrie 

1919 (aici există unanimitate de păreri), ea 

are, după diferite surse, 86, 87 şi chiar 88 de 

ani la data decernării premiului, detaliu oare-

cum nesemnificativ, de vreme ce, oricum, în 

timp, venerabila doamnă a trecut şi va trece, 

sperăm, prin toate vârstele menţionate (scris 

azi, 19 octombrie 2007 n.n.). Dar, dificultatea 

calculării vârstei exacte a fost compensată de 

menţionarea faptului că Doris Lessing sta-

bileşte un nou record de vârstă pentru obţine-

rea premiului, dacă tot trăim într-o lume 

Guiness Book. (Anul acesta, de Sărbătoarea 

Castanelor, băimărenii au încercat cu cel mai 

mare gulaş din lume...). 

În momentul în care a devenit public 

numele câştigătorului premiului Nobel pentru 

literatură, am apelat şi eu la cataloagele bi-

bliotecii noastre, la cataloagele on-line ale 

altor biblioteci şi la Internet. Am constatat 

astfel că, până în prezent, au fost traduse la 

noi următoarele lucrări: 

Bătrânul şef de trib, apărută în anul 

1954, la Editura de Stat pentru Literatură şi 

Artă, colecţia Meridiane, în româneşte de 

Elena Celac şi Alice Gabrielescu, cuvânt î-

nainte de Radu Lupan, într-o culegere 

împreună cu două nuvele ale lui Alfred Cop-

pard. Iată câteva frânturi din Cuvântul î-

nainte: „În opoziţie cu decăderea continuă a 

literaturii britanice «tributară sacului cu ba-

ni», literatura progresistă din Anglia se dez-

voltă, rândurile scriitorilor care se apropie 

cu interes şi dragoste de năzuinţele şi viaţa 

oamenilor simpli cresc.” sau „Urmând tra-

diţiile democratice ale marilor scriitori en-

glezi realişti, apropiindu-se cu tot mai multă 

înţelegere de năzuinţele şi viaţa poporului, 

Alfred Coppard şi Doris Lessing reuşesc să 

reflecte în scrierile lor creşterea luptei mase-

lor din Marea Britanie împotriva asupririi 

capitaliste, pentru dreptate şi o viaţă mai 

bună.”. (Este un gen de discurs ce îmi dă fio-

ri!)  

Biblioteca noastră deţine un exemplar 

din această lucrare, la Sala de lectură (cota: I 

7026). 

Cealaltă femeie, lucrare editată în 

1958 (la 5 ani de la apariţia în Anglia), la 

aceeaşi editură şi în aceeaşi colecţie, în tra-

ducerea lui Mircea Alexandrescu, nu are apa-

rat critic. Pe prima pagină, o scurtă prezenta-

re nesemnată ne informează că: „În prima 

nuvelă, intitulată «Cealaltă femeie», autoa-

D 
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rea prezintă instabilitatea familiei burgheze, 

poziţia de inferioritate a femeii în regimul 

burghez.” Conform unui comunicat de presă 

al Comitetului Nobel asta se traduce prin: 

[Doris Lessing este] „povestitoarea epică a 

experienţei feminine care, cu scepticism, ar-

doare şi forţă vizionară analizează o civiliza-

ţie divizată”. Se confirmă aserţiunea lui Bor-

ges că un om care citeşte Shakespeare este 

Shakespeare, nu-i aşa?  

„Cea de-a doua nuvelă, «Muşuroiul», 

ridică problema, de mare actualitate, a colo-

nialismului şi a discriminării rasiale. Deşi 

amândouă aceste nuvele au un puternic ca-

racter demascator, dovedind interesul şi înţe-

legerea cu care Doris Lessing se apleacă 

asupra unor probleme de mare actualitate 

ale societăţii engleze, totuşi soluţiile pe care 

le oferă cititorului sunt limitate. Autoarea nu 

vede încă faptul că singura posibilitate de re-

zolvare până la capăt a acestor probleme es-

te schimbarea revoluţionară a orânduirii so-

ciale.” (Q.e.d.) Ce bine ilustrează calea depă-

şirii intenţiilor! Sunt convinsă că o culegere 

de prefeţe din anii ‘50 ale unor opere foarte 

cunoscute ar avea un impact mai puternic de-

cât o sumedenie de analize şi interpretări ale 

perioadei şi, în plus, o puternică forţă evoca-

toare, pentru că lucrurile vorbesc de la sine. 

Faptul că opera lui Doris Lessing a 

fost agreată la noi, într-o vreme în care nu 

acelaşi lucru se poate spune despre mulţi cla-

sici ai literaturii române, nu trebuie să ne mi-

re dacă luăm în considerare că „In her early 

adult years she was an active communist.”
1
, 

de la The New Encyclopaedia Britannica, 

1994 citire. Cum, în biografia publicată pe 

site-ul www.dorislessing.org, scrie că: „In 

1937 she moved to Salisbury, where she 

worked as a telephone operator for a year. At 

nineteen, she married Frank Wisdom, and 

had two children. A few years later, feeling 

trapped in a persona that she feared would 

destroy her, she left her family, remaining in 

Salisbury. Soon she was drawn to the like-

minded members of the Left Book Club, a 

group of Communists «who read everything, 

and who did not think it remarkable to read.» 

Gottfried Lessing was a central member of 

                                                 
1
 În tinereţe a fost o comunistă activă. 

the group; shortly after she joined, they 

married and had a son. During the postwar 

years, Lessing became increasingly disillu-

sioned with the Communist movement, which 

she left altogether in 1954
2
”, iar acest gen de 

a prezenta lucrurile mi se pare cam coafat, 

brusc, devin curioasă şi, deşi nu asta mi-am 

propus, caut alte referinţe. Deci, în antologia 

The Short Stories : 50 masterpieces (New 

York, 1983) găsim: „At age of 18 she moved 

to Salisbury, the capital of Rhodesia, where 

she became involved in politics and joined 

the Communist party in 1942. She left the 

party when she became disillusioned with it 

during the post-World war II Stalin regime
3
”. 

Şi, în sfârşit: „Venită la Londra (în 1949), 

Doris Lessing intră în Partidul Comunist 

Britanic, pe care îl părăseşte cu mare deza-

măgire în 1956, dar nu înainte de a se fi im-

plicat în lupta contra armelor nucleare şi de 

a i se fi interzis să revină în Africa de Sud 

(ceea ce a durat până în 1995). A sosit în 

Anglia ca «single parent» (femeie divorţată, 

cu un copil) şi în răspăr cu toate, cum de alt-

fel este ea de o viaţă. Conştientă că puţini o 

plac, că irită prin frondă, scriitoarea încear-

că să minimalizeze antipatia multora pentru 

înclinaţia ei (foarte intens) comunistă din 

anii 1950, s-o pună pe seama unei perimate 

alegeri politice, o «psihopatologie» cum nu-

meşte ea tentaţia (hidoasă pentru noi, cei din 

fostul lagăr - la propriu - comunist) occiden-

talilor de a pactiza cu Stalin. În multe inter-

viuri autoarea descrie cu entuziasm «energia 

                                                 
2
 În 1937 s-a mutat la Salisbury unde a lucrat un an ca 

operator telefonist. La 19 ani s-a căsătorit cu Frank 

Widsom cu care a avut doi copii. Câţiva ani mai târ-

ziu, simţindu-se prizoniera unei vieţi care se teme că 

o va distruge, îşi părăseşte familia, rămânând în Sa-

lisbury. Curând ea se simte atrasă de membrii cu 

aceleaşi convingeri ai Clubului cărţii de stânga, un 

grup de comunişti „care citeau totul şi care nu consi-

derau că a citi este ceva remarcabil”. Gottfried Les-

sing a fost un membru marcant al grupului; la scurt 

timp după aderarea ei, s-au căsătorit şi au avut un 

fiu. În anii de după război, Lessing este tot mai dezi-

luzionată de mişcarea comunistă, pe care o părăseşte 

pentru totdeauna în 1954. 
3
 La 18 ani se mută la Salisbury, capitala Rhodeziei, 

unde se implică în politică şi aderă la Partidul comu-

nist în 1942. Ea părăseşte partidul deziluzionată fiind 

de regimul lui Stalin de după al doilea război mondi-

al. 

http://www.dorislessing.org/
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afectivă», «credinţa pură» a simpatizanţilor 

(de bună voie) comunişti. Iar dacă psihologia 

de masă nu e o scuză suficientă, aflăm chiar 

direct de la ea (lucru rar) că «N-am făcut 

chiar atâta politică, de fapt. Am mers în Uni-

unea Sovietică, am luptat pentru africani... 

Dar atât. Am fost membră a clubului de lec-

tură al Partidului Comunist. N-am fost la 

mai mult de zece şedinţe în total.» 

Interesant că simte nevoia aceasta de 

minimalizare. Nu ascundem, de obicei, ceva 

ce n-a existat suficient de stânjenitor. Ori, ca 

să folosim chiar vorbele celei în culpă, 

«Cred că întotdeauna am tânjit oarecum 

după visul socialist» Ce altceva pot spune ci-

titorii din Europa de Sud Est, decât că ei 

nu?” ne spune Lidia Vianu  în articolul Doris 

Lessing sau patosul inteligenţei, publicat în 

România literară, 19 octombrie 2007. 

Trecând peste neconcordanţe crono-

logice din textele de mai sus, apartenenţa la 

mişcarea comunistă pare certă; se reflectă, de 

altfel, şi în scrierile sale: „Din punct de vede-

re literar, opera sa este convenţional împărţită 

în trei perioade: romane cu tematică comu-

nistă (1944-1956), cu tematică psihologică 

(1956-1969) şi cu tematică sufistă şi tentă şti-

inţifico-fantastică (după 1969). Deşi romane-

le din această ultimă grupă nu au fost la fel 

de bine primite de critici, autoarea a insistat 

asupra calităţii literaturii SF, susţinând că 

acest gen a creat unele din cele mai bune fic-

ţiuni sociale.” (Ştefan Iancu, Doris Lessing, 

Nobelul surpriză, în România literară, 12 oc-

tombrie 2007). 

Nu este o tentativă de a arăta cu dege-

tul, nu aş avea căderea. Doris Lessing s-a în-

regimentat probabil din convingere şi spirit 

de frondă, deşi stalinismul era în floare şi pu-

tea să vadă dar probabil că n-a vrut (eu nu am 

decât experienţa anilor ‘80, de la noi, când 

era vorba mai mult de conformism, oportu-

nism şi obedienţă). E numai un reflex pe care 

mi l-au creat anii în care am tot asistat la pu-

nerea la colţ a generaţiei noastre interbelice, 

pentru apartenenţă sau simpatii legionare. Fi-

ind un om cvasiobişnuit, care a înţeles pe 

propria piele cum poate fi îndoctrinat, defor-

mat, manipulat, contaminat, cum vreţi dum-

neavoastră, de ideile care îl înconjoară, nu 

pot să-mi dau seama dacă celor celebri trebu-

ie să le aplicăm alte măsuri sau nu. 

Doris Lessing nu a făcut un secret din 

apartenenţa ei politică (eventual a minimali-

zat-o cât a putut), Mircea Eliade a negat-o. A 

doua zi după moartea lui Cioran (nefericită 

coincidenţă), radioul francez nu a găsit ceva 

mai bun de făcut decât o masă rotundă cu 

acuze de legionarism. Dar iată ce spune Mir-

cea Eliade în „Oceanos”, poate într-o încer-

care de a răspunde: „Pentru că suntem în-

demnaţi să creştem, suntem ursiţi să ne 

schimbăm, şi ceea ce aş putea gândi la două-

zeci de ani (şi care, în sine, are desigur o va-

loare – dacă nu judecăm prin «stil») fără în-

doială că nu mai pot gândi la patruzeci. Nu 

mai pot pentru simplul motiv că tânărul a 

murit de mult în mine, ca să lase loc altui ins 

mai matur şi mai potolit. Şi ar fi stupid ca 

acel om de atunci să regrete entuziasmul şi 

greşelile tânărului. Ce are de-a face unul cu 

altul?” 

Avem deci dreptul să greşim, să ne 

înşelăm şi să fim iertaţi? Sau unii da şi alţii 

ba. Extremele sunt extreme. Atunci de ce mi 

se pare că simpatiile comuniste care conta-

minaseră o bună parte a intelectualităţii vest-

europene sunt tratate cu mai multă indulgenţă 

decât devierile spre extrema cealaltă? Poate 

că fiecare resimte mai dureros ceea ce a ex-

perimentat. 

Oricum Academia Suedeză face pace, 

că tot se vorbeşte de politizarea excesivă a 

diverse premii: Doris Lessing - fostă comu-

nistă (2007), Günter Grass (1999) – înrolat, 

la 17 ani, în trupele de elită naziste Waffen 

SS, unde a activat în timpul ultimelor luni de 

război, după cum a recunoscut ulterior. Cine 

poate şti cum a influenţat acest lucru geneza 

şi calitatea operelor lor? Cine îşi poate aroga 

dreptul să îi judece? Fiecare cu părerile lui. 

Însă, cu siguranţă, a nu te fi născut în vremuri 

abominabile nu e un merit în sine. Şi numai 

când viaţa ni se încheie se poate spune că  

ne-am rostit ultimul cuvânt. 

În fine, şi din lucrarea mai sus menţi-

onată deţinem un exemplar la Sala de lectură 

a bibliotecii (cota: I 7132). 

A treia lucrare editată în limba româ-

nă, Tainele noastre nu sunt de vânzare, a 

apărut la Editura Tineretului, 1966, în tradu-

cerea lui Şerban Andronescu - informaţie 
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luată din catalogul on-line al B.C.U. Bucu-

reşti, ce poate fi consultat la adresa 

www.bcub.ro, pentru că biblioteca noastră nu 

deţine niciun exemplar. 

S-au dus simpatiile comuniste ale au-

toarei, s-au dus şi editările pentru 20 de ani. 

Astfel că, abia în 1986, îi este publicat în 

limba română, la editura Univers, în traduce-

rea lui Virgiliu Ştefănescu-Drăgăneşti, roma-

nul O coborâre în infern. Biblioteca noastră 

oferă această lucrare cititorilor ei atât pentru 

consultare la Sala de lectură cât şi pentru îm-

prumut la domiciliu (cotele: I 6826 şi 

821eng/L52). 

Ultimul titlu a fost editat la noi în 

anul 1989, tot de către editura Univers. Este 

vorba despre Povestiri africane, în traduce-

rea Irinei Horea, cu o amplă prefaţă, fără re-

proş, mergând până la sublinierea scăderilor 

datorate militantismului, semnată de Mircea 

Mihăeş. Citez: „Doris Lessing a bifat, una câ-

te una, majoritatea preocupărilor «la zi» în 

literatura europeană a ultimelor trei decenii: 

rasismul, militantismul marxist, psihologia 

jungiană şi laingiană, misticismul de extrac-

ţie orientală, terorismul, complexele de vino-

văţie ale unei societăţi dezumanizate, profeţi-

ile apocaliptice. Prezente în exces, unele din-

tre aceste probleme ajung la un fel de refuz al 

expresivităţii literare”. 

Lucrarea poate fi consultată atât la 

Sala de lectură cât şi împrumutată la domici-

liu (cotele: II 31251 şi 821eng/L52). 

Cam atât despre ediţiile în limba ro-

mână. Pentru viitor, editura Polirom (Iaşi), 

care şi-a adjudecat, la Târgul de carte de la 

Frankfurt din acest an, dreptul de publicare a 

volumelor lui Doris Lessing în limba română, 

a anunţat că va începe cu editarea, în traduce-

re, a volumelor: The Fifth Child, The Golden 

Notebook şi The Cleft. Dată fiind notorietatea 

câştigată de autoare, alături prestigiul de care 

se bucură editura Polirom, cu speranţa că ge-

nerozitatea fondurilor destinate achiziţiilor de 

carte se va menţine la aceleaşi cote înalte, 

aceste lucrări vor fi achiziţionate de bibliote-

ca noastră la apariţia lor. 

Până atunci, cititorii interesaţi şi ne-

răbdători trebuie să ştie că în colecţiile noas-

tre mai există şi romanul SF, tradus în fran-

ceză, din seria Canopus dans Argo: 

Archives, Mariages entre les Zones Trois, 

Quatre et Cinq (Paris : Éditions du Seuil, 

1983, ce poate fi împrumutat de la Secţia 

Multiculturală, cota: 821eng/L52). De aseme-

nea, în pofida a ceea ce s-a spus la noi în 

contextul acordării premiului Nobel, despre 

notorietatea sau calitatea operelor ei, s-a găsit 

şi editorul care să o includă pe Doris Lessing 

într-o antologie de proză scurtă: The Short 

Story : 50 masterpieces (edited by Ellen C. 

Wynn. - New York : St. Martin’s Press, 

1983, disponibilă la Secţia Britannica în re-

gim de consultare la sala de lectură, la cota: II 

26.935), cu povestirea Our Friend Judith, 

alături de nume mari ale literaturii universa-

le: E. A, Poe, Lev Tolstoi, Guy de Maupas-

sant, Joseph Conrad, A. P. Cehov, Vladimir 

Nabokov, Gabriel Garcia Marquez, ca să dau 

doar câteva exemple. Deţinem (tot la Secţia 

Britannica, la cotele: II 53469 şi 821/M89) şi 

două exemplare din antologia: More modern 

short stories : For students of English, 

selected and edited by Peter J. W. Taylor la 

Oxford University Press, 1994, care îşi pro-

pune să prezinte studenţilor avansaţi în stu-

diul limbii engleze „some of the best known 

contemporary short story writers who write 

in English”, unde Doris Lessing este prezentă 

cu povestirea The Story of Two Dogs. 

Lista se încheie cu prefaţa scrisă de 

Doris Lessing la romanul autoarei australiene 

Christina Stead, The Man Who Loved Chil-

dren (publicat în colecţia The Millennium 

Library a editurii Evrryman’s Library, în 

1995 şi disponibil la sala de lectură a Secţiei 

Britannica la cota: 821(94)eng/S81). 

Rândurile de mai sus nu doresc să fie 

altceva decât o lungă invitaţie la lectură, mă-

car pentru a cunoaşte şi a putea aprecia mai 

bine, dincolo de pasiunile pe care le stârneş-

te, fenomenul Nobel în literatură. 

http://www.bcub.ro/
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TESTAMENTUL LUI NICOLAE BĂLCESCU 

 (Nicolae Bălcescu, n. 1819, Bucureşti – m. 1852, Palermo, Italia) 

Vasile LESCHIAN 

ând pronunţăm numele lui   

NICOLAE BĂLCESCU, îl asociem imediat 

cu Revoluţia de la 

1848. Oricare cetăţean 

al acestei ţări, care a 

parcurs cursurile unei 

şcoli, îşi aminteşte 

despre acest mare om 

politic, pasionat istoric, 

economist şi gânditor 

democrat-revoluţionar 

român. Este unul dintre 

cei mai luminaţi şi lucizi intelectuali ai epocii 

sale, cu o viziune clară asupra evoluţiei so-

cietăţii timpului. Spirit critic şi vizionar, a 

fost participant activ la mişcarea revoluţio-

nară care cuprinsese Europa la 1848, în pri-

mul rând în Franţa, la Paris, unde a smuls o 

bucată de catifea de pe tronul regelui Ludo-

vic Filip I, înlăturat de revoluţia de la 1848.  

A fost participant la mişcarea revolu-

ţionară din 1840, iniţiator al Societăţii revo-

luţionare secrete „Frăţia” (1843) şi secretar al 

„Asociaţiei literare” (1845). A editat, împre-

ună cu August Treboniu Laurian, revista isto-

rică „Magazin istoric pentru Dacia”. Acestea 

aveau să contribuie substanţial la crearea 

unor condiţii favorizante în vederea declanşă-

rii actului revoluţionar de la 1848 în Ţara 

Românească. 

Nicolae Bălcescu va fi unul dintre cei 

mai înflăcăraţi şi destoinici conducători ai 

Revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească, 

membru în guvernul provizoriu şi un militant 

activ, în 1848-1849, pentru drepturile naţio-

nale şi sociale ale românilor din Transilvania 

şi pentru unirea forţelor revoluţionare române 

ale lui Avram Iancu şi cele maghiare ale lui 

Kossuth Lajos. Se cunosc sfârşitul Revoluţiei 

şi soarta revoluţionarilor. Nicolae Bălcescu a 

fost şi el nevoit să ia calea exilului. După 

1848 a luptat pentru unitatea naţională şi pen-

tru colaborarea cu revoluţionarii italieni şi 

francezi.  

A lăsat în urma sa o operă faptică cu-

prinsă în Marea Carte a Istoriei Românilor, 

dar şi una scrisă: Puterea armată şi arta mili-

tară de la întemeierea Principatului Valahiei 

până acum; Despre starea socială a munci-

torilor plugari din Principatele române în 

deosebite timpuri; Mersul revoluţiei în istoria 

românilor; Question économique des Prin-

cipautés danubiènnes; Istoria românilor supt 

Mihai-Vodă Viteazul (rămasă neterminată). 

Nu a avut fericirea împlinirii visului 

său de a-şi revedea ţara-mamă ca patrie în-

tregită. A murit, sărac, la Palermo, în Italia, 

în 1852. 

Înainte de a-şi da obştescul sfârşit, îşi 

întocmeşte TESTAMENTUL. Acest ultim 

act al lui Nicolae Bălcescu trădează, printre 

rânduri, anii din urmă ai vieţii sale, mâncând 

pâinea amară a exilului, dar cu gândul la mult 

iubita sa patrie. Necazurile şi lipsurile cu care 

s-a luptat până la moartea sa impresionează 

dureros, dar măresc, totodată, iubirea, stima 

şi recunoştinţa noastră pentru ilustrul bărbat. 

Testamentul lui este o dovadă elocventă de-

spre sufletul lui nobil, despre punerea lucruri-

lor în rânduială cu cele pământeşti, pentru a 

pleca împăcat spre locurile sfinte. 

 

C 
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TESTAMENTUL lui NICOLAE BĂLCESCU 

 

pe care-l publicăm acum, la 155 de ani de la moartea sa, l-am preluat după textul publicat de re-

vista „Transilvania” – organul de presă al ASTRA, an. XXV, nr. 7, 15 iulie 1894, p. 204. 

TESTAMENTUL, transcris întocmai (transcrierea e făcută în ortografia de azi), cuprinde 

următoarele: 

 

Declar eu, subscrisul, că posed: un geamantan de piele cu haine vechi, adică: 3 haine (jache-

te), 2 pantaloni, 8 veste, 2 haine (jachete) de casă, 3 cravate cu un ac artistic de argint, reprezentând 

un papagal, 6 perechi ismene, 14 cămăşi, 9 ştergare (prosoape) de pânză, 16 batiste de mătasă, 5 flane-

le, 1 pereche de ghete de postav negru, 5 perechi de ciorapi de lână, 5 perechi de ciorapi de bumbac, 9 

serviete (şervete) de bumbac, 14 gulere, 4 pantaloni de vară, 6 feţe de perină, 2 ..., 1 cutie învelită cu 

catifea chirmizie cu joc de şah chinezesc de fildeş; diferite legături de hârtie de studiu pentru istorie, 

apoi felurite cărţi în două lădiţe pecetluite; două pălării, una de călătorie; o lădiţă cu catalogul cărţi-

lor. 

Aceste obiecte se vor da domnului Ioan Ghica sau cui se va prezenta din partea lui. 

Declar, apoi, că sunt dator domnului Salvatore Ragusa, hotelierul Tinaeriei, o lună de locuinţă 

şi mâncare, învoit cu suma de doi piaştri pe zi, afară de alte lucruri extraordinare; mai declar şi voiesc 

ca numitul Ragusa să mai fie răsplătit şi de 40 piaştri pentru cheltuiala ce va trebui să facă cu despă-

gubirea obiectelor care vor trebui distruse sau arse, altfel, din cauza bolii mele. 

Un ceasornic de argint fără lanţ şi piaştri ... 

Declar că datorez doctorului Decio Battaglia 15 piaştri, pentru vizite făcute mie, şi lui Toma 

Mollone, servitoru, 3 piaştri şi jumătate, şi, pe lângă acestea, 6 piaştri de bacşiş servitorilor hotelului. 

 

Palermo, la 20 noiembrie 1852. 

Semnat Nicolae Bălcescu. [S.] Capà Andrea Cucci, martor;   

         [S.] Nicolae Prasto, martor. 

 

 

 

 
 

 

După atâta amar de vreme, ar fi un act de adâncă recunoştinţă şi pietate pentru Nicolae 

Bălcescu, din partea Statului Român, de a face toate demersurile posibile (având în vedere mij-

loacele moderne de identificare!) pentru repatrierea rămăşiţelor pământeşti (se pare, încă conser-

vate în grotele din Palermo) ale marelui patriot, pentru a-şi găsi odihna binemeritată în ţărâna pa-

triei. 
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PUTEREA CĂRŢILOR 

Dorina CADAR 

elativa democraţie a ultimilor ani 

din Republica Moldova a făcut 

posibil, din fericire, ca oameni cu un mare 

potenţial intelectual şi cu o mare forţă de dă-

ruire să se poată manifesta în diverse dome-

nii. Un astfel de om este LIDIA KULIKOVSKI care 

a demonstrat, o 

dată în plus, că 

bibliotecarii pot 

fi şi cercetători 

sau oameni de 

ştiinţă. De la ter-

minarea Facultă-

ţii de Bibliote-

conomie şi Bi-

bliografie a 

U.S.M. în anul 

1973, Domnia sa 

şi-a legat destinul de lumea cărţilor şi a celor ce 

le dau valoare prin munca lor, aparent simplă, 

de a le pune la dispoziţia cititorilor, bibliotecarii. 

A ajuns un nume de referinţă în biblioteco-

nomia şi managementul de bibliotecă din 

Republica Moldova, şi mai mult decât atât, 

prin participările ei la numeroase seminarii şi 

conferinţe internaţionale, a dus spiritul şi cul-

tura unui popor făcând cunoscută şcoala de 

biblioteconomie de la Chişinău.  

Biblioteca noastră şi-a îmbogăţit co-

lecţia cu câteva cărţi semnate de Lidia 

Kulikovski pe care doresc să le semnalez. 

Volumele Lidia Kulikovski. Biobi-

bliografie şi Cartea, modul nostru de a dăi-

nui - un titlu sugestiv pentru personalitatea 

autoarei – însumează o serie de interviuri 

acordate, şi articole semnate de aceasta, sau 

de alţi autori, cuprinsul lor făcând cunoscute 

munca şi crezul unui bibliotecar împlinit pro-

fesional şi al unui manager performant. 

Lucrarea Probleme actuale ale teoriei 

şi practicii biblioteconomice prezintă stări de 

fapt şi tendinţe actuale ale biblioteconomiei 

moldoveneşti şi cuprinde discuţii ale unor au-

tori recunoscuţi ca mari profesionişti în do-

meniu. Lidia Kulikovski este semnatara a 

două studii: Competenţe pentru bibliotecarii 

de azi. Abordări conceptuale, concretizări 

naţionale în contextul perfecţionării profesi-

onale şi Învăţământul biblioteconomic din 

Europa în contextul Procesului de la Bolog-

na. Ralierea învăţământului biblioteconomic 

superior din Moldova la acest proces. 

Fiind şi profesor universitar la Uni-

versitatea de Stat din Moldova, Facultatea de 

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Catedra 

de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţio-

nală, din dorinţa de a veni mai mult în spriji-

nul studenţilor, Lidia Kulikovscki a scris car-

tea Accesul persoanelor dezavantajate la po-

tenţialul bibliotecilor. Acesta este un manual 

universitar, rod al muncii unui om care cu-

noaşte foarte bine problemele bibliotecilor, 

cu o experienţă vastă în domeniu şi o erudiţie 

ce impresionează. Scopul declarat de autoare 

în prefaţa carţii este acela „de a oferi, biblio-

tecarilor practicieni, studenţilor, tuturor celor 

interesaţi de subiectul persoanele dezavanta-

jate, cunoştinţe de bază privind această mate-

rie, într-un context cultural general”. 

 Este tratată pe larg problematica se-

menilor noştri mai puţin favorizaţi de soartă 

datorită unor handicapuri fizice sau mintale, 

R 

LIDIA KULIKOVSKI 



NOTE DE LECTURĂ 

 

56 

privării de libertate, analfabetismului sau a 

vârstei înaintate. 

 Într-un limbaj simplu dar în acelaşi 

timp elevat, autoarea ridică o problemă sen-

sibilă pentru toţi bibliotecarii atunci când 

sunt puşi în situaţia de a veni în contact cu 

persoane aflate în dificultate. Dincolo de ac-

cesibilitatea arhitecturală a bibliotecii, dacă 

personalul de specialitate va reuşi să insufle 

acestora un sentiment de siguranţă şi de în-

credere şi îi va face să se simtă utilizatori bi-

neveniţi, atunci instituţia îşi va dovedi cu atât 

mai mult eficienţa. 

 Foarte bine documentată, autoarea in-

tră în analiza aprofundată a diverselor tipuri 

de handicap, face clasificări ale acestora după 

caracteristica fiecărei deficienţe, pornind de 

la ideea diversităţii spectrului uman. Sunt 

punctate posibilele bariere de acces la edifi-

ciul şi la serviciile bibliotecii, necesitatea îm-

bogăţirii colecţiei cu documente în formate 

accesibile pentru uzul celor cu deficienţe, ne-

cesitatea adaptării tehnologiei informaţionale 

cu echipamente speciale, servicii şi programe 

pentru persoanele dezavantajate, necesitatea 

instruirii bibliotecarilor pentru activitatea cu 

aceste persoane. Fiecare capitol are o parte 

teoretică şi o parte practică, extrem de valo-

roasă pentru că sunt prezentate exemple de 

activităţi practice şi situaţii deosebite. 

 Posibila rigiditate a conţinutului ştiin-

ţific al cărţii este exclusă datorită textelor pu-

se în faţa fiecărui capitol şi paragraf, texte 

desprinse, majoritatea, din jurnalul unui tată 

care din dragoste pentru fiul său autist, în-

cearcă să pătrundă misterele acestei boli in-

curabile şi stigmatizante. Este vorba de texte 

alese cu grijă de autoare din romanul lui Ma-

tei Călinescu Portretul lui M scris de acesta 

imediat după moartea fulgerătoare a fiului 

său la vârsta de 26 de ani. 

 Având abilităţi psihologice de necon-

testat, Lidia Kulikovski a introdus aceste tex-

te cu scopul de a sensibiliza cititorul şi de a-l 

îndemna să facă eforturi în a înţelege mai bi-

ne că nu toţi oamenii sunt la fel. Sau, dacă la 

sfârşitul studiului acestui manual ni s-au înti-

părit în memorie cuvintele lui Jorge Luis 

Borges „bătrâneţea devine suprema singură-

tate, exceptând faptul că suprema singurătate 

este moartea”, cu siguranţă alta va fi atitudi-

nea noastră, a bibliotecarilor, atunci când 

vom fi în faţa unor utilizatori în vârstă. 

 Aceeaşi tematică, de actualitate, este 

abordată în lucrarea Servicii de bibliotecă 

pentru persoanele dezavantajate. Istoric. Pre-

zent. Tendinţe. Autoarea face un rezumat al 

teoriilor şi experienţelor unor biblioteci din 

străinătate în munca cu categoria de utilizatori 

dezavantajaţi şi, prin exemple concrete, de-

monstrează faptul că Biblioteca Municipală B. 

P. Hasdeu din Chişinău se situează printre in-

stituţiile comunitare care au ca obiectiv reali-

zarea politicii sociale referitoare la această ca-

tegorie de personae, raliându-se la conceptul 

vest-european de bibliotecă social inclusivă. 

 Vă recomand vouă, colegilor mei, să 

citiţi aceste lucrări. Pe lângă faptul că veţi 

cunoaşte mai îndeaproape o femeie inteligen-

tă, puternică, capabilă, de peste 17 ani, să ţi-

nă treaz spiritul cultural românesc într-o 

Moldovă dezbinată, cu siguranţă orizonturile 

voastre profesionale îşi vor schimba dimen-

siunile. În ce mă priveşte, am făcut cunoştin-

ţă cu Lidia Kulikovski în anul 2003, la Chişi-

nău, dar n-am cunoscut-o decât acum. 
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„DE LA NISTRU, PÂN’ LA TISA”... 

Angela-Monica JUCAN 

vând şansa, la care nu ne-am fi 
aşteptat, de a primi, cu regularitate, 

publicaţiile Asociaţiei Române pentru Patrimo-
niu, am descoperit, în aceste ultramoderne pagini, 
rânduri care ne-au impresionat extraordinar. 

De departe şi de peste o nefirească gra-
niţă, academicianul Mihai Cimpoi evocă, în re-
vista electronică „Luceafărul românesc”

1
, vremu-

rile de demult, numind Maramureşul vatra 
noastră arhetipală pentru că Dragoş şi Bogdan 
sunt primii reunificatori de Ţară după cucerirea 
Daciei. Ieşiţi – ca odinioară, la porunca divină, 
Avraam – din ţinutul natal pentru a-şi înmulţi 
neamul în alt pământ, ei au înnobilat, din 
nobleţea lor, întinderile Moldovei. Mihai Cimpoi 
afirmă distinct faptul că voievozii au pornit din 
Maramureşul – cetate naturală, care este un sim-
bol al rezistenţei, continuităţii şi demnităţii, un 
palladium al românismului originar care a ridi-
cat blazonul nobleţei sub formă de munţi numiţi 
cu străvechi nume de felul Toroioaga, Peceal sau 
Farcău ca o adevărată armură a zeiţei Pallas 
Atena. 

Autorul ne aminteşte că Moldova s-a 
numit, multă vreme, Bogdania, împrumutând, 
astfel, semnificaţia numelui descălecătorului: fi-
ind Ţara lui Bogdan, ea este „Ţară dată de 
Dumnezeu”. Noi am adăuga că, prin secolele 16-
17, turcii recunoşteau, cu teamă, această incon-
testabilă apartenenţă, numind ţinutul Moldovei 
Kara-Bogdan, adică „Bogdania Neagră”. 

În descinderea energică şi jertfitoare a 
voievozilor Maramureşului în Moldova, istoricul 
şi criticul literar găseşte punctul de plecare al mo-
tivului mioritic – Crezul laic al celor din spiţa 
noastră, românească. Mihai Cimpoi vorbeşte de-
spre frumuseţea tragică, fiindcă a fost râvnită de 
alţii şi pătată cu sângele confratelui „mai orto-
man”. În duhul celor spuse de autor, se poate 
completa cu ideea că jertfa are o puternică nuanţă 
de dăruire. Bogdan şi alţi voievozi – scrie, de alt-
fel, Mihai Cimpoi - care au pogorât pe-aici n-au 
făcut decât un act justiţiar: reinstaurarea româ-
nismului în tot spaţiul lui matricial în care el a 
existat în formele lui aurorale, incipiente până la 
căderea în istorie. 

Autorul evocării Maramureşului citează 
din Samuil Micu  - „Românii cei de către Ţara 

                                                 
1
 Mihai Cimpoi, Vatra noastră arhetipală, în: 

http://luceafarul.wordpress.com/idei/arhiva-textelor-

memorabile/mihai-cimpoi-vatra-noastra-arhetipala/ 

Leşească avea pe mai-marele său în 
Maramorăşiu, în oraşul ce se chema Bogdan, 
unde intră apa Mara în Tisa, şi pe mai-marele îl 
numea cu cuvânt slovenesc Voevod, adecă povă-
ţuitorul de oaste. Acolo multă vreme au voevozit 
familia Bogdan; poate fi că au familiia’de la acel 
oraşiu, au oraşul acela de la acea familie s-au 
numit. Aceşti români din Maramorăşiu sunt ro-
mânii de carii pomeneaşte Bela IV, craiul Unga-
riei în diploma sa cea din anul 1248, în care zi-
cea că fraţilor ospitalului de la Ierusalim dă toa-
tă Gumaniia afară de pământul lui Senislav, 
voevodul românilor, care pământ lor îl lăsăm, 
precum ei păn-acum l-au ţinut” (Bucureşti, 1995, 
p. 286) -  şi conchide: Prin urmare, am ţinut 
acest pământ de când e lumea. 

Mihai Cimpoi argumentează faptul că 
Maramureşul a fost un niciodată înfrânt punct de 
rezistenţă, de unde a pornit recuperarea întregului 
pământ dacic: Cuib de voievozi români, Maramu-
reşul este un ţinut al descălecărilor voievodale 
prin care am redobândit pământurile tot atât de 
străvechi ale Daciei. Este, cum ar spune Emines-
cu, un „curs repeţit” al istoriei româneşti. Spaţiul 
şi timpul românesc au curs de aici, s-au extins ho-
lografic, într-o desfăşurare nucleară, în lanţ natu-
ral. Moldova, Muntenia, Oltenia, Banatul şi Ar-
dealul au luat naştere din acest embrion generativ 
iniţial. Astfel, Maramureşul înfăţişează într-un 
chip concret ideea eminesciană din pogorâre ge-
neral-românească. Suntem români, adică mara-
mureşeni. 

Este o senzaţie unică să constaţi că, de la 
Nistru, pân’ la Tisa, din îndepărtatul început şi 
până în capăt de vreme, neţinând seama de trecă-
toarele hotărnicii politice, noi, toţi cei ai acestui 
Pământ dintre râuri cu sunete tainice blând-aspre 
în nume şi-n ape – Tisa, Istria-Nistor-Nistru -, ne 
simţim şi ne ştim de-un neam, adunaţi magnetic 
de două părţi ale coardei carpatice. 

Iată că, peste Prut, cineva se gândeşte la 
Maramureş. Trimite, în acorduri de rezonanţă 
eminesciană, un semnal cu propagare electronică 
şi, deşi forma lui de „imprimare” este virtuală, 
semnul nu ajunge la noi în efect „virtual”, ci 
adânc şi de neşters întipărit sentimental. 

A 

http://luceafarul.wordpress.com/idei/arhiva-textelor-memorabile/mihai-cimpoi-vatra-noastra-arhetipala/
http://luceafarul.wordpress.com/idei/arhiva-textelor-memorabile/mihai-cimpoi-vatra-noastra-arhetipala/
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ŞCOALA CIVILĂ DE STAT PENTRU FETE BAIA MARE 

- radiografie istorică – 

Ioana DRAGOTĂ 

În memoria regretatului ziarist Csoma Gheorghe, pentru munca remarcabilă şi plină 

de sacrificii concretizată în lucrarea Baia Mare – 670 şi a cărui manieră de aborda-

re a istoriei locale poate fi o veritabilă sursă de inspiraţie. 

 

 

Partea I. Începuturile 

 

rgument. De ce monografia unei unităţi de învăţământ care nu mai există de mult 

timp şi care nu are nici un fel de descendenţi? Cu siguranţă nu din imbolduri femi-

niste, pe care nu prea le am, ci pentru că viaţa acestei şcoli s-a derulat, cu suişurile şi coborâşuri-

le ei, într-o perioadă istorică densă în evenimente, complicată şi convulsionată, însemnând, prin-

tre altele, primul război mondial, Unirea, dictatul de la Viena, al doilea război mondial, procla-

marea republicii şi tot ce au însemnat începuturile comunizării României. Această şcoală şi-a 

desfăşurat activitatea aproape fără întrerupere (doar epidemia de gripă spaniolă din toamna anu-

lui 1918 a făcut-o să-şi închidă porţile pentru mai bine de o lună de zile). Avem astfel posibilita-

tea ca, din amprentele lăsate asupra ei de condiţiile social-istorice, să descifrăm, cu răbdare şi 

atenţie, atmosfera unei întregi epoci. Se pot reconstitui fragmente din istoria oraşului Baia Mare - 

istorie unitară a unei comunităţi multietnice, multiconfesionale şi multiculturale, care a evoluat 

în acest spaţiu manifestând, în ansamblul ei, înţelegere şi toleranţă, chiar şi în cele mai dificile 

momente, cu speranţa că, barierele istoriilor paralele pe care ne-am obişnuit să le scriem, pot fi, 

în cele din urmă, înlăturate. În loc de orice alt argument, mă pun sub aripa ocrotitoare a unui titlu 

care îmi place nespus de mult: Hronica Românilor şi a mai multor neamuri în cât au fost iale 

aşa de amestecate cu Românii, cât lucrurile, întâmplările şi faptele unora fără de ale altora 

nu se pot scrie pre înţăles [...] alcătuită de Gheorghe Şincai din Şinca şi tipărită în Tipografia 

Sfintei Mitropolii a Iaşului în anul 1843 şi a devizei medievale a oraşului nostru, una dintre cele 

mai frumoase din câte cunosc şi pe care nu obosesc să o amintesc de câte ori am ocazia: 

„MUTUUS AMOR CIVIUM OPTIMUM EST CIVITATIS FIRMAMENTUM” - Solidaritatea dintre cetă-

ţeni este suprema tărie a oraşului.  
 

Întoarcere în trecut. Trecem pe străzile oraşului purtaţi de preocupările noastre zilnice, 

uneori absenţi, amestecând griji cu planuri de viitor, alteori grăbiţi. De câte ori ne mai gândim la 

trecut? Clădirile vechi ne sunt atât de familiare încât nici nu le mai vedem. Dar fiecare are poves-

tea ei, fiecare a însemnat ceva, de-a lungul timpului, în istoria oraşului. Alţi oameni au trecut pe 

aici înaintea noastră, alţii vor trece după noi. Împreună formăm comunitatea băimăreană căreia îi 

aparţinem şi căreia, fie că recunoaştem sau nu, fie că vrem sau nu, fie că ne place sau nu, îi sun-

tem tributari, îi purtăm amprenta în structura lăuntrică. 

Pe strada Dr. Vasile Lucaciu - şi simpla înşiruire de nume pe care le-a purtat această 

stradă de-a lungul timpului este deja o pagină de istorie: fostă Baia Sprie (înainte de 1989), fostă 

Malinovski
1
 (în perioada stalinistă), fostă Horthy Miklós (în perioada Dictatului), fostă iar Dr. 

                                                 
1
 Malinovski, Rodion Iakovlevici (1898-1967), mareşal sovietic. În timpul celui de-al doilea război mondial, co-

mandant al Armatei II gardă (1942-1943), al Frontului de Sud-Vest (1943-1944), apoi comandant al Fronturilor 3 

A 
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Vasile Lucaciu (după Unire), fostă Felsőbányai utca, înainte de 1918, deci, pe strada Dr. Vasile 

Lucaciu, la numărul 61, se găseşte o clădire cenuşie, masivă, impunătoare, cu ferestre înalte, cu o 

faţadă care, în pofida stării de degradare, încă mai poate fi considerată frumoasă. Lângă intrare, 

un panou ne dezvăluie actuala destinaţie: „S.C. Tricomar S.A.”. Oare câţi dintre cei care lucrează 

acolo sau locuiesc în preajmă sau trec zilnic prin faţa ei ştiu că această clădire marchează un 

moment important în istoria învăţământului băimărean? Aici a fost sediul primei şcoli civile de 

stat pentru fete din Baia Mare, altfel spus, gimnaziul de fete băimărean. 

 

Contextul înfiinţării. În anul 1892 comunitatea băimăreană era pregătită şi dornică să 

susţină o şcoală civilă de stat pentru fete - semn de emancipare culturală şi prosperitate economi-

că a oraşului. Exista, deci, o populaţie feminină tânără, suficient de numeroasă, cu posibilităţi 

materiale decente, a cărei educaţie se dorea a fi îmbunătăţită şi pentru care studiile particulare 

sau în alte localităţi, fiind şi destul de costisitoare, nu mai reprezentau o soluţie. Şcoala medie de 

stat facilita accesul la educaţie pentru o categorie mai largă de tinere. Certificatul de absolvire, 

odată obţinut, deschidea posibilitatea frecventării unor şcoli superioare sau ocupării unor posturi 

în comerţ, administraţie etc. 

Într-adevăr, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Baia Mare cunoaşte o perioadă în-

floritoare: Direcţiunea minieră băimăreană ocupa locul al doilea între direcţiunile miniere din 

Ungaria, restructurarea şi retehnologizarea industriei miniere din acea perioadă a dus la creşterea 

producţiei de aur, s-au înfiinţat primele bănci şi cooperative de credit, s-au construit căi ferate 

(spre Satu-Mare şi Dej) şi s-a inaugurat gara oraşului, s-au construit edificii impozante (Şcoala 

reformată de pe str. Podul Viilor, Sinagoga din str. Someşului, s-a dat în folosinţă Hotelul Ştefan 

din centrul oraşului, a fost restaurat Turnul Ştefan). Condiţiile economice prospere duc la intensi-

ficarea vieţii culturale a oraşului, a cărui populaţie se apropia de 10.000 de locuitori, între aceştia 

numărându-se o pătură funcţionărească numeroasă (dat fiind rangul pe care oraşul îl ocupa între 

centrele miniere) secondată de intelectuali (medici, avocaţi, preoţi – existau 6 confesiuni -, pro-

fesori şi învăţători), comercianţi şi industriaşi - oameni deschişi ideii de educaţie superioară pen-

tru femei, cu toate consecinţele ei.  

Deci, existând aceste condiţii propice, „adunarea  generală a consilierilor [băimăreni], ca-

re a avut loc în data de 2 decembrie 1892, a acceptat în unanimitate şi cu ovaţii propunerea lui 

Révész János, ca să se trimită un memoriu ministrului cultelor, în vederea înfiinţării unei şcoli de 

fete, de stat la Baia Mare. Memoriul a fost redactat de Révész János, notarul şef Gellért şi consi-

lierul Gergely Károly, fiind înaintat ministrului finanţelor, Dr. Wekerle Sándor, de către primarul 

Băii Mari, Thurman Olivér. Dr. Wekerle, în calitatea sa de deputat şi cetăţean de onoare al oraşu-

lui Baia Mare, nu a dezminţit aşteptările şi a contribuit la înfăptuirea planurilor băimărenilor
2
”. 

În consecinţă, la 10 august 1893, se redactează următorul document: 

 

Contract  

 

încheiat între Ministerul instrucţiunii publice şi oraşul Baia Mare, în modul următor: 

 

1. Ministerul maghiar regal al instrucţiunii publice este dispus ca, potrivit dorinţei oraşu-

lui, să contribuie la înfiinţarea unei şcoli superioare de fete la Baia Mare, începând chiar cu anul 

şcolar 1893-94, iar de la 1 ianuarie 1894 să acopere toate cheltuielile materiale ale institutului, 

dacă oraşul Baia Mare îşi asumă următoarele obligaţii: 

                                                                                                                                                             
(oct. 1943-1944) şi 2 ucrainene (1944-1945), precum şi al Frontului Transbaikalian (1945) împotriva japonezilor. 

Ministru al Apărării (1957-1967). Cf. Dicţionar enciclopedic, Vol. 4: L-N, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, 

p. 230. Interesant de remarcat că, în ediţia dicţionarului din 1965, mareşalul sovietic nu figurează. 
2
 Csoma Gheorghe, Baia Mare – 670, Vol. 2, Baia Mare, Editura Helvetica, 2000,  pp. 56-57. 
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a) în trei ani de la înfiinţarea şcolii, pe un loc acceptat de domnul ministru şi conform 

unui plan aprobat de el, va construi, pe cheltuială proprie, localul şcolii, fiind de acord ca acesta 

să intre ulterior în proprietatea statului; 

b) până la realizarea noii clădiri, va asigura un local provizoriu pentru şcoală; 

c) va avea grijă permanent de întreţinerea, repararea, încălzirea şi iluminarea localului 

şcolii; 

d) va suporta jumătate din cheltuielile şcolare, dar nu mai mult de 3.000 forinţi; 

e) va suporta toate cheltuielile materiale şi de personal ale şcolii pentru ultimele patru 

luni ale anului 1893. 

2. Oraşul Baia Mare, în cazul în care Ministerul instrucţiunii publice va înfiinţa şcoala 

superioară de fete, începând chiar cu anul şcolar 1893-94, se angajează să  îndeplinească întoc-

mai condiţiile prevăzute la paragrafele a)-e) ale primului punct, şi anume: 

a) în trei ani de la înfiinţarea şcolii, pe un loc acceptat de domnul ministru şi conform 

planului aprobat de el, se va construi, pe cheltuiala oraşului, dar nu mai mult de 30.000 de fo-

rinţi, o clădire pentru şcoală care va intra în proprietatea statului, cu condiţia ca această clădire să 

fie restituită oraşului dacă nu va mai fi folosită potrivit destinaţiei iniţiale. Se reproduc, în conti-

nuare, paragrafele b) - e) de la punctul 1 al contractului şi urmează punctul 3.: Taxa de înscriere 

şi taxele şcolare revin Trezoreriei statului. Acest contract va fi aprobat din partea oraşului de fo-

rul competent.  

Baia Mare, la 10 August 1893
3
”.  

 

(Traducerea din limba maghiară s-a făcut prin deosebita amabilitate a domnului. 

BOCZOR IOSIF, distins colaborator al Secţiei Colecţii speciale, căruia îi mul-

ţumim şi pe această cale.) 
 

Contractul a fost aprobat de consiliul oraşului sub nr. 1978-79/1893 şi s-au luat măsuri 

pentru asigurarea dotărilor materiale şi necesarului de personal în vederea bunei desfăşurări a ac-

tivităţii şcolii. 

(De-a lungul timpului, instituţia a fost cunoscută sub diverse denumiri: A Nagybányai 

Állami Polgári Leányiskola, la înfiinţare; Şcoala civilă de fete, de stat, după 1919; Şcoala medie 

de stat pentru fete, după 1921. Denumirea uzuală era aceea de Gimnaziul de fete. Până la data în-

fiinţării şcolii civile de fete, tinerele domnişoare din Baia Mare puteau urma învăţământul primar 

oficial, în limba maghiară, de şase clase. Mai existau şi şcolile confesionale. Astfel, pentru a în-

văţa în limba română, elevele puteau frecventa şcoala confesională de pe lângă biserica greco-

catolică din Baia Mare. După absolvirea uneia dintre aceste şcoli, dat fiind faptul că numai învă-

ţământul primar era mixt, puteau urma patru clase de gimnaziu, echivalentul claselor V-VIII de as-

tăzi, ca interne la Satu Mare, de exemplu, unde exista şcoală de fete, sau să se pregătească în parti-

cular şi să susţină câte două examene pe an la o unitate de învăţământ cu drept de publicitate.) 

 

Începerea cursurilor. În perioada premergătoare începerii cursurilor, ziarul local, 

Nagybánya és vidéke, a publicat informaţii, utile şi necesare la acea vreme, legate de inaugurarea 

gimnaziului de fete. Aceste mici notiţe ne ajută acum să reconstituim condiţiile iniţiale în care a 

funcţionat instituţia. Am aflat astfel că: înfiinţarea şcolii civile a dus la desfiinţarea, în cursul 

aceluiaşi an, la recomandarea ministerului, a claselor a V-a primară şi a VI-a primară pentru fete, 

clasele a III-a şi a IV-a urmând a fi separate. În primul an de funcţionare a gimnaziului au fost 

inaugurate doar cursurile pentru clasele I şi a II-a. Au putut fi înscrise, „fără deosebire de reli-

gie”, în clasa I de gimnaziu, fete în vârstă de peste 9 ani care au absolvit patru clase primare, iar 

în clasa a II-a, fete care au absolvit clasa a V-a sau a VI-a primară. În lipsa diplomei de absolvi-

re, candidatele care s-au pregătit în particular au putut susţine, în mod gratuit, un examen în faţa 

                                                 
3
 Anuarul şcoalei civile de fete, de stat din Baia Mare pe anul şcolar 1919-20, publicat de Ioan Leşianu director.  

Baia-Mare, Tipografia „Astra”, 1920, pp. 3-4. 
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corpului didactic al gimnaziului pentru a face dovada că posedă cunoştinţele corespunzătoare. 

Examenele s-au desfăşurat în zilele de 26 şi 27 septembrie; înscrierile s-au făcut în intervalul 28-

30 septembrie, data de 28 septembrie fiind considerată data oficială a începerii activităţii
4
, deşi 

cursurile, precedate de participarea la liturghie, în diferitele biserici, au început în data de 2 oc-

tombrie 1893. Localul provizoriu al gimnaziului, identificat şi sub numele de Casa Horváth An-

drás, se găsea pe str. Baia Sprie, nr. 246 (clădirea nu mai există în prezent). 

În cele două clase de gimnaziu au fost admise 57 de eleve. Taxa anuală de şcolarizare era 

de 5 forinţi şi putea fi plătită şi în două rate anuale. Se puteau adresa cereri către ministrul in-

strucţiunii, pentru scutirea de taxe, la care se anexa un „certificat de pauperitate” şi care trebuiau 

depuse la conducerea şcolii, în termen de 8 zile de la data înscrierii. Celelalte taxe: de înscriere, 

pentru fondul bibliotecii, pentru carnetul de note şi pentru fondul de pensii, de câte 50 de creiţari 

fiecare, erau obligatorii pentru toată lumea şi se plăteau la înscriere. 

Programa cuprindea următoarele materii: religie, limba maghiară, limba germană, istorie, 

geografie, aritmetică şi geometrie, ştiinţe ale naturii, igienă, economie, muzică, desen şi caligra-

fie, lucru de mână, gimnastică. Opţional, contra unei taxe suplimentare, cu condiţia să existe su-

ficiente solicitări, se organizau cursuri de limba franceză, începând cu clasa a II-a. 

Exista în oraş, la acea dată, o ofertă rezonabilă de cărţi şi rechizite şcolare, după cum re-

iese şi din reclama pe care proprietarul uneia dintre cele mai importante tipografii ce a funcţionat 

la sfârşitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX în Baia Mare, Molnár Mihály, şi-a fă-

cut-o în toată perioada premergătoare începerii noului an şcolar, în fiecare număr al săptămâna-

lului local Nagybánya és vidéke. 

 

Reclama lui Molnár Mihály publicată în Nagybánya és vidéke, 27 august 1893, p. 4. 

 

(Cu ocazia începerii anului şcolar am prilejul de a atrage atenţia părinţilor şi elevilor va-

loroşi asupra magazinului meu bogat  aprovizionat cu rechizite şcolare. Se pot găsi toate 

cărţile, fără excepţie, care se folosesc în institutul local de învăţământ, la preţ de produ-

cător. Datorită cumpărăturilor efectuate de mine pe perioada toamnei, a devenit posibil 

ca instrumentele de scris şi de desen, genţile, adică toate articolele necesare unui elev, 

să fie vândute sub preţul existent pe piaţă. Mă las la bunăvoinţa celor interesaţi.  

Cu deosebită stimă, Molnár Mihály. Baia Mare, 1893 luna august.) 

 

Susţinerea învăţământului local reprezenta un efort material serios pentru oraş. Ne reţine 

atenţia un articol din luna octombrie 1893 în care este prezentat Decretul nr. 33564/1893 privind 

                                                 
4
 Ibidem, p. 4. 
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obligaţia înfiinţării unor noi şcoli de ucenici, articol din care răzbate, parcă, o notă de exasperare: 

Odată cu înfiinţarea Şcolii civile de stat pentru fete am crezut că oraşul şi-a rezolvat problemele 

în domeniul învăţământului şi îşi poate îndrepta forţele spre alte activităţi. Baia Mare, în două 

decenii, a înfiinţat şcoala comunală de băieţi şi fete, al cărei colectiv de cadre didactice a ajuns 

la 11 persoane, a întemeiat gimnaziul superior, a fondat gimnaziul de fete şi şcoala profesională. 

După atâta efort ne-am fi aşteptat ca problemele din învăţământ să se fi terminat.
5
 

Primele cadre didactice care au funcţionat la Gimnaziul de fete au fost: Kelemen Katalin 

(venită de la Şcoala civilă de stat pentru fete din Lipto – Szent – Miklós, specializată în istorie şi 

filologie), însărcinată provizoriu cu conducerea şcolii, şi Horváth Katalin (fostă învăţătoare până 

la acea dată, pentru cunoştinţe practice), suplinitoare.
6
 Lor li s-au adăugat, în anul 1894, Röszner 

Valéria şi Fodor Etelka, pentru matematică şi ştiinţe naturale, şi Szentkereszthy Jolán, pentru fi-

lologie şi istorie. 

Gimnaziul şi-a completat efectivul de eleve cu clasa a III-a, în anul şcolar 1894/1895, şi a 

IV-a, în anul şcolar 1895/1896. 

De menţionat că, în anul 1898, este numită o nouă directoare a gimnaziului, Waigandt 

Anna, numărul de eleve ajunge la 120, creştere ce arată că gimnaziul de fete din Baia Mare se 

bucura de succes, devenind „una dintre cele mai bine cotate şcoli din tot judeţul Satu Mare
7
”. 

Pe lângă transmiterea de cunoştinţe teoretice se încerca şi formarea deprinderilor practice 

necesare unei bune gospodine: prepararea şi păstrarea alimentelor, igiena şi întreţinerea locuinţei 

etc. De-a lungul timpului, gimnaziul îşi lărgeşte sfera de activitate prin iniţierea câtorva cursuri 

separate, cu caracter practic: cursul pentru croitul şi confecţionatul hainelor femeieşti precum şi 

pentru cusutul albiturilor şi brodarea lor, începând cu anul 1889, cursul de apicultură, începând 

cu anul 1905, un curs de horticultură şi chiar un curs comercial de 10 luni, începând cu anul şco-

lar 1912/13, tot la câte doi ani, pentru elevele absolvente de 4 clase. Acest curs răspundea unei 

necesităţi evidente – conform unui tabel statistic referitor la perioada 1893-1919, după elevele 

provenind din mediul funcţionăresc, ponderea cea mai însemnată o aveau elevele provenite din 

familii de comercianţi şi comerţul băimărean era deosebit de prosper la acea dată
8
. 

Edificiul şcolii. Şcoala a funcţionat în localul provizoriu până în anul şcolar 1899/1900 

inclusiv. Clădirea şcolii nu a fost finalizată în 3 ani, aşa cum prevedea contractul încheiat cu Mi-

nisterul instrucţiunii, iar costurile au depăşit prevederile iniţiale, adică 30.000 forinţi (rata de 

schimb fiind la acea dată de 1 forint la 2 coroane). 

 
Clădirea Gimnaziului băimărean de fete (str. Vasile Lucaciu nr. 61) 

                                                 
5
 Traducere din Nagybánya és vidéke, 15 octombrie 1893, p. 1. 

6
 Nagybánya és vidéke, 3 septembrie 1893, p. 2. [Csoma Gheorghe, în op. cit. Vol. 2 (2000), p. 57, indică pentru în-

văţătoarea suplinitoare numele Herepey Katalin.] 
7
 Csoma Gheorghe, op. cit., Vol. 2 (2000), p. 57. 

8
 Date obţinute prin coroborarea informaţiilor din Anuarul şcoalei civile de fete, de stat din Baia Mare pe anul şco-

lar 1919-20, pp. 4, 6-7; Csoma Gheorghe, op. cit., Vol. 2 (2000), p. 57; Vánk Sándor, Nagybányai magyar nyelvű 

közoktatás a XX. Század forgatagában, Nagybánya, 2002, p. 17. 
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„Oraşul Baia Mare [...] a ridicat edificiul cu atagiu a şcoalei civile de fete [...] cu suma de 

65.385 coroane spese de zidire, iar pentru mobilier, instrumente de învăţământ şi alte întocmiri 

interne a mai spesit suma de 6.548 coroane. Isprăvind acest edificiu frumos, corespunzător tutu-

ror cerinţelor pedagogice şi higienice, l-a predat destinăţiunii sale în anul şcolar 1900/1901” - 

scrie în Anuarul şcoalei civile de fete, de stat din Baia Mare pe anul şcolar 1919-20, în care, di-

rectorul de atunci, Ioan Leşianu, face un scurt istoric al şcolii. (Aceeaşi dată de finalizare a con-

strucţiei este indicată şi în articolul Jubileul de 25 de ani al Gimnaziului de fete, apărut în 

Nagybánya és vidéke : társadalmi hetilap, la 21 iulie 1918 şi semnalat de Csoma Gheorghe în 

lucrarea sa Baia Mare - 670. În schimb, în Oglinda oraşului Baia Mare = Nagybánya Tűkre de 

Krizsán P. Pál (Baia Mare, Tipografia „Minerva”, 1933, p. 8) se afirmă: „Sub conducerea prima-

rului Thurman Oliver în anii 1891-1892 se reconstruieşte Şcoala civilă de fete”. Aceiaşi ani sunt 

indicaţi şi în Lista monumentelor istorice 2004 Judeţul Maramureş, publicată în Atelier : revistă 

de informaţii culturale şi literatură, an. I, nr.1, Baia -Mare, 2004, p.14: „Nr. Crt.: 174, Cod LMI 

2004: MM - II – m – B – 04472, Denumire: Fostul palat Episcopal, azi Întreprinderea de trico-

taje, Localitate: Baia Mare, Adresă: Str. Lucaciu Vasile 61, Datare: 1891-1892”. Deşi nu este o 

diferenţă semnificativă poate că ar merita să fie elucidată. 

Curentul electric a fost introdus în anul 1908, pe cheltuiala oraşului, iar în anul 1911 sta-

tul a suportat cheltuielile de racordare la reţeaua de apă a oraşului, costurile ridicându-se la 7.768 

de coroane. În curtea şcolii, ce avea 386 mp., se găsea terenul de joacă, o grădină şcolară cu scop 

didactic dar, cu siguranţă, şi practic, pentru internatul gimnaziului. Pe timpul iernii aici se ame-

naja un patinoar. 

Urmărind situaţiile statistice din anii de început, se poate constata că, de la an la an, nu-

mărul de eleve, dotările materiale şi prestigiul gimnaziului cunosc o evoluţie ascendentă. Dar is-

toria se complică şi acest lucru se răsfrânge din plin asupra tuturor. Europa se îndreaptă încet şi 

inevitabil spre experienţa dramatică a primului război mondial. 
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SIMION FLOREA MARIAN ŞI FOLCLORUL MARAMUREŞEAN.  

BIBLIOTECA PERSONALĂ A FOLCLORISTULUI 

Delia FLOREA 

e împlinesc, în această toamnă, 

160 de ani de la naşterea preotului 

folclorist şi etnograf Simion Florea Marian 

(provenit dintr-o familie de ardeleni, născut 

la 1 septembrie 1847, în satul româno-

şvăbesc Ilişeşti din judeţul Gura Humorului, 

astăzi Suceava) şi au fost, în primăvară, o su-

tă, de la moartea sa (m.: 11 aprilie 1907, în 

Suceava).  

Cercetător cu o contribuţie conside-

rabilă la impunerea etnografiei şi folcloristicii 

româneşti ca discipline ştiinţifice autonome, 

Simion Florea Marian nu şi-a restrâns studiul 

şi investigaţiile la o singură regiune a ţării. 

Blândul, curatul părinte Marian „a căutat să 

scutească de pieire, pe lângă obiceiuri româ-

neşti, şi întâmplări, fapte şi lucruri din trecutul 

istoric al românilor bucovineni
1
”. Ba chiar, 

mai mult, prin studiile sale inspirate din Bi-

blie, referitoare la purificarea creştinească, a 

încercat însănătoşirea noastră morală prin 

(re)dobândirea încrederii în Dumnezeu şi în 

Maica Domnului – scăparea oamenilor. 

„Maica Domnului fie-le tuturor spre mângâ-

iere şi de ajutor!
2
” – sunt cuvintele cu care 

Simion Florea Marian îşi încheie scurta Prefa-

ţă la volumul Legendele Maicii Domnului.  
Lucrările lui Simion Florea Marian 

includ documente - monumente de folclor, 

exemplificări, informaţii, analize etc. referi-

toare la întreaga arie românească, nelipsind, 

din paginile lor, zona etno-folclorică a Ma-

ramureşului. În lucrarea Legendele Maicii 

                                                 
1
Liviu Fl. Marian, Simion Florea Marian (1847-1907), 

în: Simeon Florea Marian, Hore şi cimilituri din Bu-

covina, Bucureşti, [...], Librăria Socec et Comp, [...], 

1910, p. XVIII. 
2
 Simeon Florea Marian, Legendele Maicii Domnului. 

Studiu folkloristic, Ediţiunea Academiei Române, 

Bucureşti, Inst. De Arte Grafice „Carol Göbl”, 1904, 

p. [III]. 

Domnului, Simion Florea Marian redă (îm-

preună cu un comentariu propriu) unica vari-

antă maramureşea-

nă descoperită pâ-

nă atunci a legen-

dei despre Căuta-

rea Domnului nos-

tru Isus Christos, 

preluată din 

„Transilvania”, 

Foaia Asociaţiunii 

transilvane pentru 

literatura română 

şi cultura poporu-

lui român  

(an. XXIV, Sibiu, 

1893, p. 44), unde 

a fost publicată de Tit Bud
3
.   

Despre această legendă, Simion Florea Mari-

an îşi exprimă opinia că este o primă versi-

une a Mioriţei: „Ei bine, isvorul acestei min-

unate balade, după părerea mea, e asemenea 

legenda despre Căutarea Domnului nostru 

Isus Hristos în combinaţiune cu unele din 

colindele de soiul celor ce le-am înşirat în 

şirele de mai sus
4
”. Găsim, în această secţi-

une a lucrării şi un „cântec sau Doină din 

Maramureş, în care, în locul mamei sau a 

nevestei, figurează o mândră copiliţă, care-şi 

caută pre iubitul său, ce e dus la oaste
5
”. Tex-

tul este reprodus după Teodor Michnea.  

În satele din Bucovina, Simion Florea 

Marian a descoperit legende versificate de-

spre voievozii de origine maramureşeană 

Dragoş (Dragoş Vodă) şi Sas (Sas Vodă, Ia-

răşi Sas Vodă, Doamna lui Sas Vodă, Fiul lui 

Sas Vodă). Ele sunt cuprinse în volumul Tra-

                                                 
3
 Simeon Florea Marian, Legendele Maicii Domnului, 

p. 277-282. 
4
 Ibid., p. 293. 

5
 Ibid., p. 297. 

S 
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diţii poporane române din Bucovina, publicat 

în 1895. La sfârşitul culegerii, în Notiţe, fol-

cloristul face precizări legate de aria de răs-

pândire a legendelor şi indică locul publicării 

variantelor lor. 

În cuprinsul volumului Tradiţiile po-

porane din Bucovina adunate de S. Fl. Mari-

an găsim şi legenda despre un toponim, Va-

lea lui Pintea, care conservă memoria haidu-

cului maramureşean - personaj real -, cu vite-

jiile sale devenite legendare şi care „vor ră-

mâne neşterse din gura poporului
6
”, pe care 

Simion Florea Marian le descrie ca fiind în-

dreptate împotriva acelor (folosind o expresie 

a altcuiva) „românofagi aduşi de vânturi
7
”, 

care umileau, de câteva secole, Ţara Ardealu-

lui. „Şi... să trageţi bine de seamă, că odată 

are să se clătească securea care a împlântat-o 

el în zidul cetăţii din Baia Mare, şi atunci 

Pintea are să învie, şi când va învia va fi vai 

şi amar de întreg neamul celor care i-au cur-

mat zilele
8
”. 

Biblioteca noastră deţine un exemplar 

unicat (unicat – datorită dedicaţiei şi însem-

nelor de proprietate) din Ornitologia popora-

nă română - scriere distinsă, în 1884, de 

Academia Română, cu premiul „Năsturel-

Herescu”. Această piesă preţioasă a colecţii-

lor noastre păstrează, pe pagina cu Precuvân-

tarea (pagina [III]), încă nealterat de trecerea 

timpului, chiar bine conservat, autograful-

dedicaţie al autorului către Ştefan, nobil de 

Repta: „Mult ĭubituluĭ meŭ şef, Dlui Ştefan 

de Repta director la gimnasiul din Suceava, 

în semn de stimă şi veneraţiune”, datat: 1897. 

Este vorba de Gimnaziul Superior Gr.-

Ortodox din Suceava, unde Simion Florea 

Marian a fost profesor de Religie (catehet) 

între anii 1883-1907. Cartea are, pe pagina de 

titlu, marca de proprietate a beneficiarului 

dedicaţiei: numele lui imprimat în relief:  

„ST. REPTA”. În acest volum există textul le-

gendei Cucului (A treia legendă a Cucului) 

„istorisită de Dumitru Iuga, românŭ din 

                                                 
6
 Simeon Florea Marian, Tradiţii poporane române 

din Bucovina, Bucuresci, Imprimeria Statului, 1895, 

p. 304. 
7
 Liviu Fl. Marian, lucr. cit., p. V. 

8
 Simeon Florea Marian, Tradiţii poporane române 

din Bucovina, p. 304. 

satulŭ Selişte în Maramureşŭ”
9
. De aseme-

nea, în paginile lui, sunt folosite citate de 

creaţii poetice populare luate din studiile lui 

Teodor Michnea: Doine populare din Mara-

mureş, publicat în „Familia”, an. X, Buda-

Pesta, 1874, p. 151
10

 şi Doine şi hore din 

Maramureş, apărut în „Familia”, anul VII, 

Pesta, 1871, p. 271
11

. 

 

Simion Florea Marian a corespondat 

cu numeroşi folclorişti şi alţi specialişti de 

pretutindeni. Prin scrisorile, apelurile sau 

prefeţele operelor sale a încurajat şi a îndem-

nat la descoperirea şi adunarea producţiilor 

geniului poporului nostru, indiferent de regi-

une. 

Epistolele primite de la contemporanii 

săi Nicolae Densuşianu, Ovid Densusianu, 

Artur Gorovei, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Pe-

tre Ispirescu, Tudor Pamfile, Pericle Papahagi, 

G. Dem. Teodorescu, Ioan Slavici, Iacob Ne-

gruzzi, Garabet Ibrăileanu, maramureşeanul 

Petre Dulfu şi alţii „permit formularea unei 

temeinice opinii despre rolul însemnat în epo-

că al lui Marian în impulsionarea prospectării 

zăcămintelor noastre folclorice
12

”. 

Nu mai trebuie demonstrat prestigiul 

lui Simion Florea Marian, autoritatea lui în 

materie de etnografie şi folclor şi recunoaşte-

rea, de către contemporani, a calităţilor lui. 

Dorind să facă unele completări la o 

nouă ediţie din Isprăvile lui Păcală, Petre 

Dulfu a cerut ajutor venerabilului părinte 

Marian prin intermediul unei scrisori datate: 

11 februarie 1896
13

. Colaborarea nu tocmai 

ocazională dintre cei doi (deşi, se pare – dar 

nu deţinem o informaţie fermă în acest sens -, 

pentru Păcală, Dulfu n-a primit aviz favorabil 

din partea lui Marian) rezultă şi din raportul 

despre Legenda ţiganilor întocmit de Simion 

Florea Marian şi consemnat în „Analele 

Academiei”, seria II, tom XXV, 1902-1903, 

p. 433. 

                                                 
9
 Simeon Florea Marian, Ornitologia poporană ro-

mână, Tom II, Cernăuţi, Tipografia lui R. Eckhardt, 

1883, p. 7. 
10

 Ibid., p. 33. 
11

 Ibid, p. 34. 
12

 Iordan Datcu, S. Fl. Marian şi corespondenţii săi, 

Bucureşti, Minerva, 1991, p. 6. 
13

 Ibid., p. 132. 
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Simion Florea Marian poate fi consi-

derat şi un bibliofil. Dar nu dintre cei pasio-

naţi doar de cartea-obiect. În timp, el a reuşit 

să adune, în casa lui, un număr impresionant 

de cărţi, reviste şi alte documente. Biblioteca 

personală a lui Simion Florea Marian nu a 

fost doar impozantă, prin numărul volumelor, 

ci şi valoroasă calitativ – prin importanţa şi 

raritatea documentelor deţinute. Teologul 

folclorist se ţinea la curent cu ultimele studii 

apărute şi biblioteca lui era în continuă 

schimbare atât prin noi achiziţii, cât şi prin 

înlocuiri de titluri la care ţinea mai puţin. 

Pentru că, între toate creaţiile literare culte 

ale lumii şi între toate scrierile ştiinţifice, 

subiectul folcloric avea, pentru Simion Flo-

rea Marian, prioritate, aici necontând  

 „notorietatea” culegătorului, ci autenticitatea 

textelor, iar vechimea trecea, cu siguranţă, 

înaintea modernităţii, deşi folcloristul era, cu 

propria lui informare, mereu în actualitate. 

Fără regret, o broşură ieftină era „plătită” 

prin schimb cu o carte scump legată, dacă 

conţinutul primeia îl întrecea, ca importanţă, 

pe al celei din urmă
14

”. Biblioteca lui Simion 

Florea Marian se păstrează (poate nu chiar 

intactă) în casa lui memorială din Suceava. 

Exemplarele bibliofile, desigur, nu lipsesc. 

Dar stăpânul lor de odinioară nu după scoar-

ţă, calitatea hârtiei sau frumuseţea lucrării, ca 

tipăritură, le-a ales. Sunt acolo, printre altele, 

în afară de cărţi, ziare şi reviste, fotografii, 

manuscrise, partituri, hărţi
15

 a căror valoare 

nu se poate estima în nicio monedă. 

                                                 
14

 „Ca om conştiincios şi temeinic, care a fost 

totdeauna, nu s-a mărginit la materialurile sale. Din 

modestele sale mijloace a căutat să-şi întocmească o 

bibliotecă în specialitatea sa. Rar se vor întâlni într-o 

bibliotecă românească atâtea culegeri de scrieri şi re-

viste de folclor. Urmărea, după putinţă, de aproape, 

toate publicaţiile noastre de folclor şi nu o dată 

dădea mulţi bani grei, sau chiar cărţi scumpe de ale 

sale, pentru ca să puie mâna pe cutare broşurică hi-

tioană, de cântece sau poveşti, a cutărui autor ne-

cunoscut dintr-un colţ îndosit al ţărilor româneşti. / 

Pentru opurile sale folcloristice a făcut studii private 

întinse mai mult de cum s-ar crede. Cel ce-şi va lua 

osteneala să le cetească, va întâlni o mulţime mare 

de scrieri străine consultate (Liviu Fl. Marian, lucr. 

cit., p. XVI). 
15

“http://209.85.129.104/search?q=cache:rt1gXNjpoIJ:

ro.wikipedia.org/wiki/Simion_Florea_Marian+%22si

mion+florea+marian%22&hl=ro&ct=clnk&cd=1&gl

=ro&lr=lang_ro 
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S-A ÎNTÂMPLAT ACUM 50 DE ANI 

Extrase din articole ale ziarului „Pentru socialism” 

 

Laviniu ARDELEAN 

Marţi 30 iulie 1957 – „O bibliotecă nouă” 

 

         De curînd, a luat fiinţă în oraşul Sighet 

o nouă bibliotecă a cooperativelor meşte-

şugăreşti. 

         Merită să spunem aici cîteva cuvinte 

despre aspectul deosebit de frumos şi elegant 

al localului bibliotecii. Cum intri pe uşă eşti 

plăcut impresionat de ordinea şi curăţenia ca-

re există aici. Noua bibliotecă este dotată cu 

mobilier nou, şi se poate spune că este una 

din instituţiile culturale cele mai bine amena-

jate din regiune. 

         Deşi se găseşte încă la începutul activi-

tăţii sale, nu putem să nu amintim că deo-

camdată frecvenţa cititorilor la bibliotecă este 

destul de redusă. Din cei 156 de cititori per-

manenţi, majoritatea o formează copiii sala-

riaţilor din cooperativele meşteşugăreşti. 

Acest lucru se explică prin faptul că bibliote-

cara – Dobriţa Spitz – nu prea se preocupă de 

atragerea cititorilor. Popularizarea cărţilor 

noi, a recenziilor, a concursului „Iubiţi car-

tea” nu ocupă locul cuvenit în planul de 

muncă al bibliotecarei. 

         Sunt condiţii materiale pentru a face din 

această bibliotecă o instituţie culturală frun-

taşă. Totul depinde de felul cum va fi contro-

lată şi ajutată de consiliul de conducere al 

cooperativelor meşteşugăreşti. 

 

 

Vineri 30 august 1957 – „Nici o casă de ţăran muncitor, fără cititor!  

– Bibliotecari, utemişti, profesori şi învăţători” 

 

         Ministerul Învăţămîntului şi Culturii a 

iniţiat un concurs care se desfăşoară în peri-

oada dintre 23 august 1957 – 31 decembrie 

1958 între bibliotecile săteşti ale căminelor 

culturale, caselor de citit şi colţurilor roşii din 

gospodăriile agricole colective. Scopul prin-

cipal al acestui concurs este îmbunătăţirea 

muncii cu cartea la sate. 

         În regiunea noastră, situaţia cititului la 

sate este încă nesatisfăcătoare. A ridica nive-

lul activităţii bibliotecilor din regiune, astfel 

ca, alături de şcoală ele să devină centre cul-

turale ale satelor, este o datorie patriotică a 

bibliotecarilor, profesorilor şi învăţătorilor, a 

organizaţiilor de bază U.T.M. şi a celorlalţi 

intelectuali şi activişti culturali de la sate. 

         Tovarăşi bibliotecari, utemişti, profe-

sori şi învăţători! Aveţi înalta misiune de a 

duce, în masele cele mai largi, făclia culturii 

şi ştiinţei, de a lupta pentru stîrpirea definiti-

vă a înapoierii culturale. Continuaţi cu ace-

eaşi dragoste şi interes opera culturală înce-

pută în şcoală! 

         Contribuiţi cu spirit de iniţiativă şi din 

toată inima la marea acţiune de transformare 

socialistă a agriculturii, prin popularizarea şi 

difuzarea cărţilor agrotehnice, a celor politice 

şi de literatură! 

         Sprijiniţi prin toate mijloacele bibliote-

cile de la sate, astfel ca lozinca „Nici o casă 

de ţăran muncitor, fără carte” să fie o realita-

te.
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Miercuri 11 septembrie 1957 – „Expoziţie coreeană la Baia Mare” 

 

         Zilele trecute, la Muzeul regional din 

Baia Mare s-a deschis o expoziţie documen-

tară organizată în cinstea celei de-a XII-a 

aniversări a eliberării Coreei de către Armata 

Sovietică. 

         Coreea străveche a fost una dintre cele 

mai dezvoltate ţări ale Asiei răsăritene, cu 

toate că, în existenţa sa milenară, a suferit 

mult de pe urma cotropitorilor străini. 

         Evenimentele din anii trecuţi sunt cu-

noscute de noi toţi. Victoria cucerită de po-

porul coreean în cei 3 ani ai războiului de 

eliberare împotriva agresorilor imperialişti, în 

frunte cu cei din S.U.A., care doreau să trans-

forme Coreea într-o bază militară pentru dez-

lănţuirea unui nou război, este una din cele 

mai importante victorii ale popoarelor Asiei. 

         Încheierea acordului de armistiţiu a pus 

capăt acestui război ruşinos, şi poporul core-

ean a putut să treacă din nou la construcţia 

economiei paşnice. 

         În faţa vizitatorilor expoziţiei apar fo-

tografii şi grafice reprezentînd eforturi uriaşe 

ale poporului din R.P.D. Coreeană pentru re-

facerea economiei distruse, crearea bazei 

pentru industrializarea socialistă a ţării, pen-

tru dezvoltarea agriculturii şi îmbunătăţirea 

vieţii poporului care a suferit atît de mult în 

urma războiului. 

 

 

Duminică 22 septembrie 1957 – „Concurs între biblioteci” 

 

         După ce a aflat că Ministerul Învăţă-

mîntului şi Culturii organizează un concurs 

între bibliotecile săteşti ale căminelor cultu-

rale, caselor de citit şi colţurilor roşii din 

G.A.C., biblioteca centrală raională din Cehu 

Silvaniei a întocmit un plan de muncă pe ba-

za căruia s-a trecut la munca operativă pentru 

antrenarea şi ajutorarea bibliotecilor săteşti în 

vederea bunei desfăşurări a concursului. 

         Îndrumătorii bibliotecii, care se depla-

sează pe teren în această perioadă, urmăresc 

realizarea de către bibliotecile săteşti a obiec-

tivelor incluse în regulamentul concursului, 

cum sunt: organizarea unor recenzii, intensi-

ficarea activităţii cercurilor de citit, seri şi şe-

zători literare ş.a. 

         În urma intensificării muncii de îndru-

mare şi control s-au obţinut primele rezultate. 

În multe localităţi din raion au fost reacti-

vizate cercurile de citit, au luat fiinţă biblio-

teci volante, s-au organizat schimburi de cărţi 

între biblioteci. Şi în domeniul popularizării 

concursului s-au obţinut unele rezultate. Pe la 

bibliotecile săteşti au apărut afişe, articole la 

gazetele cetăţeneşti, care cheamă populaţia să 

frecventeze tot mai mult biblioteca, pentru 

realizarea lozincii „Nici un ţăran muncitor, 

fără carte”. 

 

 

Miercuri 2 octombrie 1957 – „Realizări şi lipsuri la biblioteca centrală” 

 

         E timpul mesei. La biblioteca centrală 

regională din Baia Mare, la ora aceasta, sunt 

numai bibliotecarii. Liniştea, ordinea, dom-

nesc pretutindeni. Fişele, orînduite frumos, 

arată că biblioteca are mulţi cititori: de la în-

ceputul anului pînă la 1 septembrie: 4.177. 

Tot atîţia oameni s-au adîncit în acest timp în 

citirea a 47.803 volume. Ştefan Şugatagi, 

mecanic la întreprinderea „Petre Gheorghe”, 

de pildă, a citit 84 volume. Casnica Maria 

Molnar din Valea Cerbului – 50, Vasile 

Horja din satul Cărpiniş, peste 50 de cărţi.  

         Biblioteca centrală are 5 biblioteci de 

casă. Cea din cartierul Prefabricatele este cea 

mai activă. Are 100 de cititori care citesc lu-

nar peste 200 de cărţi. Viorica Mocanu, res-

ponsabila ei, îşi dă silinţa să descopere gustu-

rile cititorilor săi şi să le aducă cele mai po-

trivite titluri. 

         Dar nu numai cărţi s-au citit. În sala de 

lectură oamenii muncii au studiat cca 4.387 
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reviste şi ziare. S-au organizat anul acesta 2 

expoziţii, 6 seri literare, 3 conferinţe, 17 şe-

zători la secţia de copii şi un concurs literar-

ghicitoare. 

         În cinstea lui 7 Noiembrie se pregăteşte 

o seară literară pe tema revoluţiei din 1917 şi 

se va organiza o consfătuire între cititori şi 

scriitori. 

         Există însă, pe lîngă realizările biblio-

tecii, şi o serie de lipsuri. A scăzut numărul 

bibliotecilor de casă. Bibliotecara Rozalia 

Gergely (responsabila bibliotecii de casă din 

cartierul Hatvan) foarte activă înainte, azi nu 

mai vrea să se ocupe de această problemă şi 

în locul ei nu s-a căutat o altă bibliotecară. 

Astfel de cazuri mai sunt, şi tovarăşii „n-au 

găsit” pe nimeni în locul celor plecaţi. Noi 

credem, mai degrabă, că nu există preocupare 

pentru acest lucru. 

         Elza Simeoni, bibliotecară în centru, îşi 

îndeplineşte conştiincios sarcinile. Discută cu 

cititorii asupra cărţilor, încearcă să le reco-

mande cu răbdare diferite volume. Ceilalţi 

bibliotecari, însă, manifestă oarecare nepăsa-

re în îndeplinirea sarcinilor, mărginindu-se 

doar la scoaterea sau aşezarea cărţilor în raf-

turi. 

         N-ar fi rău dacă tovarăşii de la secţia 

învăţămînt şi cultură ar da mai des pe la 

aceşti tovarăşi, să-i îndrume în muncă. De 

circa 2 luni încoace nimeni n-a controlat bi-

blioteca centrală.  

         „Avem greutăţi din cauza sălii prea 

mici pentru a organiza manifestaţii de masă 

pentru popularizarea cărţii” – mi-a spus tova-

răşul Nicolae Anderco, bibliotecar şef. 

         Deşi Sfatul Popular al oraşului a promis 

bibliotecii sprijin în această direcţie, totuşi nu 

s-a putut obţine niciodată sala de şedinţe a 

sfatului pentru a organiza asemenea acţiuni.

 

 

Vineri 18 octombrie 1957 – „Biblioteca celor mici” 

 

         Biblioteca celor mici din Piaţa Păcii es-

te frecventată de circa 830 de cititori. Volu-

mele citite de ei se ridică la aproape 19.000, 

iar cel al revistelor consultate la aproape 

3.000. 

         Sunt numeroşi copii care se pot mîndri 

că au citit mult. Printre cele 62 de cărţi citite 

de Eva Polac, elevă a Şcolii elementare nr. 1, 

se numără şi „Marea bătălie de la Iazul Mic” 

– de Octav Pancu-Iaşi, sau „Chemarea stră-

bunilor” de Jack London. Ca dînsa mai sunt 

şi alţii: Maria Pricop de la Şcoala din Săsar, 

căreia îi plac nespus de mult basmele, sau 

Ovidiu Nemeş, care a citit şi el vreo 60 de 

cărţi. 

         Elena Cernei este o elevă „mare” în 

clasa a II-a a Şcolii medii nr. 1 din Baia Ma-

re. Este o cititoare nouă (înscrisă de numai  

2-3 luni). Totuşi se mîndreşte cu cărţi citite. 

„Berbecul brumăriu” de Horvath Istvan i-a 

plăcut mult. Dar, parcă şi mai mult îi plac 

basmele în limba rusă, din care, în ultimul 

timp a citit vreo 3 volume. Probabil o atrag 

motanul mustăcios şi vulpea îmbrăcată, ilus-

traţia primei pagini, din volumul intitulat 

„Basme populare ucrainene”. 

         Dar, activitatea bibliotecarei Margareta 

Ardelean nu se opreşte numai la asigurarea 

materialului, a cărţilor şi revistelor, ci şi la 

organizarea unor manifestaţii de masă pentru 

popularizarea cărţii. De exemplu, acum cîte-

va zile, la şcoala elementară nr. 3 s-a organi-

zat o oră de povestiri în limba romînă. Elevi-

lor din clasa a III-a li s-au citit fragmente din 

„Amintiri din copilăria lui Lenin” şi alte po-

vestiri din viaţa marelui conducător. La 10 

octombrie, la aceeaşi şcoală s-a organizat o 

astfel de oră pentru clasa a III-a a secţiei ma-

ghiare. Tema a fost aceeaşi, „Volodia Ulia-

nov” şi o altă povestire. 

         Acum biblioteca pregăteşte materialul 

bibliografic necesar organizării unui concurs 

pe tema „Curaj şi eroism”. Tema va fi legată 

de evenimentele din zilele Marelui Octom-

brie, iar materialul bibliografic va fi dat ele-

vilor a două clase din diferite şcoli, care vor 

participa la concurs. 
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Sîămbătă 19 octombrie 1957 – „Bilanţul unei biblioteci” 

 

         Zilele trecute paşii m-au purtat pe stră-

zile oraşului Sighet. Fiind pentru prima oară 

pe acele meleaguri m-a cuprins o firească se-

te de cunoaştere a oraşului, despre care am 

auzit multe lucruri frumoase. 

         Bibliofil fiind, am hotărît să încep cu bi-

blioteca centrală raională, pe care am găsit-o 

nu după multe căutări în plin centrul oraşului. 

Am intrat. 

         Binevoitor, tovarăşul Ardelean Ioan, 

bibliotecar, mi-a adus la cunoştinţă unele 

amănunte despre această bibliotecă. 

         Biblioteca are circa 20.000 volume. An 

de an numărul cititorilor sporeşte. Dacă în 

cursul anului 1956 pînă la 30 septembrie a 

atins cifra de 1.262 cititori, în cursul anului 

acesta pînă la aceeaşi dată a ajuns să aibă 

1.655 cititori. Printre cititorii fruntaşi se nu-

mără: Neamţu Viorel, Kosicsar Vasile sau 

Sedan Eugenia. 

         În decursul trimestrului III s-au ţinut 4 

seri literare pe teme ca: viaţa şi opera lui 

Camil Petrescu, romanul „Ultima noapte de 

dragoste, întîia noapte de război” oglindirea 

patriei noastre în literatură etc. 

         Cu tineretul s-a ţinut o seară literară la 

care au avut loc discuţii asupra cărţilor apăru-

te în colecţia „Cutezătorii”. 

         Duminica se ţine cîte o oră de citire a 

basmelor cu copii. 

 


