RECBNZII

907

istoria „mai cu seamă pentru ,a încerca să văd de nu cumva s-clif putea
întocmi în acelaşi chip ca şi pentiu celelatlte neamuri întîilnite în Europa"
(p. 23).
T1'8.ducătorul

Radu Constantinescu s-a străduit să stabilească un.
echilibru adecvat între textualitate şi literalitate, între -limbajul contemporan şi cel ail epocii. ln pofida unor licenţe discutabile. dştigul nespeciatl:istu1ui nu ~e o:ăzbună plintn:-o frustrare a cercetătorului.
I. WOLF

Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti B.A.ll. 1-1600,
Bucureşti, Editurra ştHnţifkă şi encidopedid'I, 1978, 4 79 p.
Apmiţia primului volum al Catalogului mun11scriselor române.~ti
confi!Ilnă conştientizarea unei necesităţi de mult resimţite, ar-eea a elaborării unui „catalog descriptiv complet" s.au „C"orpus", menit a orient.a
o evidenţă atotcuprinzătoare a manuseri~elor (p. 6). Cele patru tomuri
apărute din 1907 încoace ronstituie dovada concludentă a enarmelor
dificultăţi pe oare le întîmpină o astfel de întreprindere.

Metoda de luciu a lui G. Şh·empel diferă de C"ea folosită de înainIon Bianu, bibliogmf de formaţie pozi ti vis.tă. Modifică·li,le aduse
metodei acestuia au fost impuse fie de normele constitui-te în practica
codicologică reprezentativă, fie de necesitatea unei deserieri simplificate,
operaţionale pentru cercetător şi probabiil convenabile editorului. Autorul
îşi structurează
descrierea în patTu p[u-ţi: (1) descrierea elementeloir
secundare şi cantitatii\Te (cotă, vechime, numărul de file, numerobaţia odginală şi coresp01I1dentul ei în nume1rotaţia mecanică, dimensiuni; (2)
conţinutul lucrării, la miscelanee fiind numerotate toate operele aparţinătoarre, inclusiv cele kagmentare; în folosul comprimă1·ii informaţiei
nu sînt redate capitolele, prefeţele şi epilogurile, abandonîndu-se în
acea.stă privinţă metoda claskă; (~3) însemnă1i semnificative redate în
întregime; (4) pairticularităţi de grafie, ilustnt1·e, o,rnamentare, legătură

taşul său

şi provenienţă.

Cum adeseori se întîmplă la preluc1J.·.a,rea unei cantităţi covîrşito-a·re
aici s-au strecurat erori, iar mici imperfecţiuni vor fi
ieşit la iveală abia în momentul apariţiei. Cu mai puţină atenţie s-a
procedat la întocmirea indicelui, mai ales la cuprinderea numeloT. Astfel,
dacă La pecr:sonalităţi cunoscute este suficientă dau: nu recomandabilă
- menţionarea doar a numelui (Mauliciu, Oxenstiern), ,la altele relevanţa numelui ar putea să soape cercetătorului, impunîndu-se menţiona
rea acestuia în înrtregime. De exemplu Bedeus (p. 386), autorul „Memoriului asupra J'eocg'.anizării To-ansiJvaniei, 1849" (p. 150, B.A.R. 600) este
Joo-ef Bedeus von Schairberg (1782-1858), funcţionar gubernia'} refugiat
în 1848-1849 în Ţara Românească. Imperfecţiuni şi inconsecvenţe ortografice se constatit în scrierea cîtorv.a nume: considerăm mai potrivită
şi corectă forr-ma Etienne-Bonnot Condillac dec..it Ştefan Condillac (p. 393),
din moment ee în general s-a optat în indice penh·u scrierea în limba
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de provenienţă, tot astfel Christoph Wiilhelm HufeiJ.and (!) şi nu Hristof
Wilhelm Hufland (p. 402); numele reformatorului ceh se scrie Jan· Hus
şi nu Huss (p. 402), iair cel al fifosofului, Christian Wolff nu Cristian
Wolf (p. 429); pe consilierul imperial austriac Joseph Anton Ignaz
Baumeister îl găsim menţionat sub numele de Iosif Waumeister (p. · 429).
Citeva scăpări, mai grave sau mai puţin însemnate, se înti'lnesc · şi 'la
numele de localităţi: Chişoda este grafia actuală a aşezării de la periferia
Timişoarei (p. 391) şi Sinandrei, nu Sint Andreeaş (p. 421) este denumi!rea
unei alte comune din judeţul Timiş. Ioan Droc era protopop în MiercureaSibiu şi nu în Miercurea-Ciuc (p. 20, B.A.R. 39; vezi Ioan Droc, Expoziţiunea de la Paris. Ingrijirea ediţiei, prefaţă, note şi glosar de Constantin
Hârlav, Cluj-Napoca, 1976), Udvarhelly (p. 425) nu
este Odoireu
(= Udvari, jud. Satu Mare) la ~e se face trimiterea (p. 413), 'ci. acel
arhidiacon Joannes Laszlo (p. 136) este din Odorheiu! Secuiesc (= Udvarhely; vezi Coriolan Suciu, Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvani o, II, Bucureşti, 1967, p. 8-9); Suzdal, nu Susdal (p. 422); ·szepviz
{p. 422; rom. Ciuc-Sepviz, Sipiz) este astăzi Fkumoasa (jud. Harghita).
Remarcăm că nici I. Dumitriu-Snagov nu s-a străduit, în Românii în
arhi i:ele Romei (Secolul XV III), Bucureşti, 1973, să localizeze aşezarea,
multumindu-se s-o înregistreze eronat în index (p. 564), greşită fiind
po~ibil şi tran-:;crierea c:u,•intului din document (p·. ~04; Szepriz).
Ignorat de multe ori, indicele unei lucrări de referinţă bibliografică
îndeplineşte adesea un rol hotăritor în căutarea sau regăskea informaţiei,
lui ,1dresîndu-i-se p1imul apel. Ar fi prin urmare de dorit ca în volumele
următoare să se perfecţioneze indicele general sau să fie chiar abandonat
în favoarea unui indice diferenţiat complex. De asemenea, bibliografia
privitoare la manuscrise suportă încă multe adăugiri in sensul unor contribuţii fundamentale şi t.rebuie extinsă.
Observaţiile de mai sus privesc însă în prea mică măsură ceea ce
autorul cu modestie a desemnat ca ,reale „imperfecţiuni ale volumului"
{p. 7). Rămîne ca autorul să continue lucrul cu „mină de ţăirînă", în beneficiul unor urmă1i cit mai grabnice. Deocamdată, în pofida demairajului,
cele şase decenii necesare pentru elaborarea şi apariţia a patru volume
{1907-1967) acţionează obsesiv şi provoacă neîncredere la cei aflaţi în
aşteptarea unui coirpus complet al manuscriselor româneşti. Sperăm însă
totodată ca acest fapt să nu-i inhibe pe cei în măsură şi în drept să ducă
munca la bun sfirşit.

I. WOLF
George Em. Marica, Studii de istoria şi sociologia culturii române
ardelene din secolul al XIX-lea, vol. II, Cluj-Napoca, Edi,tura Dacia, 1978,
335 p.
.
PaTcurgind volumllll ail II-lea al Studiilor lui G. Em. Marica şi
punindu-1 în legătură cu volumul anterior, se pot desprinde dovezi concludente ale constanţei preocupărilor autorului, pentru soluţionarea ·unei
problematici cert definite - cultura română transilvăneană din veacul

