Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na osobnosti kulturního a literárního života
spjaté s městem Târgoviste. Na úvod, v němž je nastíněna stručná historie města a rovněž
zmíněny pro město významné letopočty, navazují kapitoly věnované jednotlivým autorům.
U všech spisovatelů je zastoupena jak biografie tak bibliografie. U stránek věnovaných tvorbě
jsou uvedena všechna díla, jejich stručný obsah a také rozbor jednoho z děl. U každého autora
je rovněž přidána ukázka z jednoho díla i s překladem. U některých spisovatelů jsem také
připojila úryvky rozhovorů, které poskytli nějakému periodiku a to pro ilustraci názorů a
myšlenek. Každá kapitola obsahuje také seznam vydaných děl.
První kapitola je věnována vzdělanému valašskému knížeti jménem Neagoe Basarab
a rovněž jeho dílu ÎnvăŃăturile lui Neagoe către fiul său Teodosie (Naučení Neagoe
Basaraba svému synu Teodosiovi), které je jednou z nejskvělejších literárních prací
16. století.
Na dalších stránkách diplomové práce je popsán život a dílo diákona Coresiho. Tento
překladatel a tiskařský mistr se zasloužil o vytištění prvních náboženských knih v rumunštině
a jazykem používaným v těchto knihách položil základy spisovné rumunštiny.
Další kapitolu tvoří biografie a bibliografie osvíceného knížete Petru Cercela. Tento
osvícený valašský kníže, milovník literatury, poezie, architektury, umění a hudby, byl
autorem jediného sonetu.
Následuje osobnost bojara a učence Udriste Năsturela. Oblastí, v nichž se Udriste
Năsturel uplatnil na poli kulturním, je celá řada; od původní tvorby – prózy i poezie, až po
překlady a po knihtiskařskou činnost.
Další velmi významnou a obsáhlou kapitolu v dějinách literatury města Târgoviste
představuje celý jeden rod, a to bojarská rodina Văcăresců. Její příslušníci měli pro toto
město obrovský význam. V práci jsem se zabývala životem a dílem těchto členů rodiny:
Ienache, Aleca, Nicolae a Ianca.
Všestranně zaměřené osobnosti, Ionu Heliade Rădulescovi, jsou věnovány další
stránky. Byl nejen básníkem, prozaikem, novinářem, pedagogem, filologem, politikem,
zakládajícím členem Rumunské Akademie, majitelem tiskárny, ale rovněž v neposlední řadě
významnou postavou revoluce roku 1848 ve Valašsku.

